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And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for 

the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, (NKJV)  

(Ephesians 4:11-12) 
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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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(2.01 - The Forming of Godly Character) 

 

Zoti  qiejt dhe tokën. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Pse karakteri ose formimi i karakterit është i rëndësishëm?  

• Ai formon të ardhmen tënde dhe mundësitë. 

• Ai do të të kufizojë në jetë. 

• Ai do të kufizojë nivelin në të cilin mund të ngrihesh. 

• Ai do të përcaktojë nivelin që mund të të besojnë ty. 

• Ai do të përcaktojë nivelin e përgjegjësisë tënde. 

• Ti je shuma totale e vendimeve që ke marrë ose nuk ke marrë në jetën tënde. 

 

Perëndia është shumë i interesuar për karakterin e njerëzve: ti keni 2 zgjedhje  

1. Ti mund të lejosh veten dhe familjen që të formohen nga bota - dhe kjo mund të të sjellë në situata 

kundër ligjit. 

2. Ti mund të lejosh veten dhe familjen që të formohet nga Fjala e Perëndisë dhe Fryma e Shenjtë. 

 
Formimi i karakterit tënd është hapi i parë që do të të çojë në destinacionin tënd në jetë (ose larg nga 

destinacioni yt) 

 

Shembuj të njerëzve me karakter në Bibël - arritja e destinacionit të tyre; 

1. Moisiu - 40 vjet në shkretëtirë përpara se të fillonte shërbesën. 

2. Jozefi - 13 vjet në burgun egjiptian duke u përgatitur për udhëheqje në Egjipt. 

3. Danieli - u bë sundues mbi gjithë krahinën e Babilonisë. Dan. 2:48 

4. Shadrak, Meshak dhe Abed-Nego - të caktuar në krye të punëve të krahinës së Babilonisë. 

Dan.2:49 

 
Njerëzit të cilët nuk e kompromentuan të vërtetën, ose që bënë atë që është e drejtë sipas standardeve të 

Perëndisë dhe jo atyre të botës. 

ËSHTË KOHA TË SHOHIM PËRSËRI KARAKTERN E PERËNDISË NË TRUPIN E KRISHTIT! 
 

 

8 hapat në procesin e zhvillimit të karakterit 

 

1.   Fjala e Perëndisë - çfarëdo që të fillosh, bëje me Fjalën e Perëndisë. 
2.   Fjala e Perëndisë prodhon të menduarit tënd! 
3.   Të menduarit tënd prodhon ndjenja ose emocione. 
4.   Emocionet e tua prodhojnë vendimet e tua. 
5.   Vendimet e tua formojnë veprimet e tua. 
6.   Veprimet e tua do të përcaktojnë zakonet e tua. 
7.   Llojet e zakoneve që ke do të përcaktojnë llojin e karakterit që do të kesh.   
8.   Lloji i karakterit që ke do të përcaktojë destinacionin ku do të përfundosh.  
 
 

Hapi 1. Fjala e Perëndisë - çfarëdo që të fillosh, filloje me Fjalën e Perëndisë. 
 
1 Pjetrit 1:23 Heb. 11: 3 
Fjala e Perëndisë është farë për jetën - gjithçka duhet të fillojë nga Fjala, origjina.  
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• Çfarëdo që të fillosh, duhet të fillojë me Fjalën. 

• Fjala është farë e pakorruptueshme - që do të prodhojë çdo herë, nuk do të dështojë. 

• Fara duhet të mbillet në ne, ne jemi toka. 

• Çfarëdo që të duash - mbill farën për të korrat. 

• Përzgjidh ata që të predikojnë ty - ata mbjellin farë në ty! 

• Fjala e Perëndisë është origjina për të gjitha begatitë në jetën tënde. 

• Është fara e Fjalës dhe jo fara e parave ajo që përcakton shtimin. 

• Fjala e Perëndisë është platforma jonë e besëlidhjes për mirëqenien. 
 

Hapi 2. Fjala e Perëndisë prodhon të menduarit tënd! 
 

3 Gjonit 1: 2 
Ti përparon ndërkohë që shpirti yt (mendja, vullneti dhe emocionet) përparojnë. 

• Mjedisi në të cilin jeton mund të prodhojë të menduarit tënd. 

• Fjalët e folura mbi ty në jetën tënde mund të prodhojnë të menduarit tënd. 

• Fjalët e tua do të përcaktojnë destinacionin tënd. 

 

Fjalët e urta 23: 7 
sepse, ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu është ai... 

• Mënyra se si mendon do të të sjellë dështim ose sukses. 

• Fjalët do t'i japin formë të menduarit tënd. 

• Pyete veten pse po mendoj në këtë mënyrë - a përputhet me Perëndinë dhe Fjalën e Tij! 

 

 

Hapi 3: Të menduarit tënd prodhon ndjenja ose emocione. 
 
 (Emocionet janë ndjenja në brendësi, të shkaktuara nga dhimbja ose kënaqësia, të projektuara për të të 

lëvizur në një drejtim për tek ose nga destinacioni yt - nga Perëndia ose satani!) 

• Mënyra si vepron me emocionet e tua do të përcaktojë nëse do të përjetosh bekim apo mallkim në 
jetën tënde. 

• Merr përgjegjësi mbi emocionet e tua para se ato të marrin përgjegjësi për ty dhe të të futin në 

telashe. 

• Mos u sundo nga emocionet e tua! – shembull: depresioni etj. 

 

Heb.4:15 

• Jezusi nuk i lejoi emocionet dhe ndjenjat e tij ta sundonin, ai i sundonte ato. 

 

Marku 14: 32-34 

• Jezusi shkoi përpara dhe bëri atë që tha Perëndia për të bërë, dhe vazhdoi të lutej. 

 
Depresioni për shembull: 
Është rezultat i presionit të jashtëm që futet brenda zemrës tonë duke e rënduar atë, ndjenjat e depresionit 

vijnë nga mendimet që të rëndojnë! Ti duhet të ndryshosh mënyrën se si mendon për të ndryshuar mënyrën 
se si ndihesh.  Rom.8: 5-8  & Kol.3: 2 
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Si të dalësh! 

1. Ruaje zemrën tënde, mos u shqetëso, beso atë që thotë Perëndia!                           Fjalët e urta 4: 20-23 

2. Foli problemin tënd (malit) dhe jo Perëndisë për problemin tënd.                                     Marku 11: 22-26 

3. Nëse diçka mungon në jetën tënde, lutu për të.                                                                     Marku 11: 22-26 

4. Merr atë që kërkove me anë të besimit dhe gëzimi do të vijë!                                            Marku 11: 22-26 

 

Hapi 4: Emocionet e tua prodhojnë vendimet e tua. 
 

• Jeta jote është shuma totale e vendimeve të tua. 

• Një vendim është dera e hapur për realitetin. 

Marku 5: 1-28 

• Shërbesa e Jezusit kontrollohet nga njerëz që marrin një vendim cilësor. 

• Vajza e Jairit – v.21. 

• Gruaja që kishte një fluks gjaku – v. 25. 

Isaia 45:11 

• Marrja e vendimeve cilësore bën që Jezusi të jetë në jetën tonë - Jezusi merr situatën në dorë. 
 

Hapi 5. Vendimet e tua formojnë veprimet e tua. 
 

• Veprimet e tua bëjnë që të ketë rritje (ose ulje). 

Jakobi 1: 22-25 

• Bindju Fjalës - bëje këtë! 
1 Sam.2:3 

• Veprimet peshohen (ose nderohen) me Perëndinë - një veprim dashurie! 
Luka 6: 27-31 

• Veprimet e tua janë fara, çfarë u bën të tjerëve do të kthehet përsëri tek ti. 

Rom.12: 18-19 

• Veprimi yt i dashurisë është ajo që garanton veprimin e Perëndisë. 
Ef.3: 14-20 

• Rrënja e çështjes është dashuria - fuqia e Perëndisë është duke punuar në mua! 
 

Hapi 6: Veprimet e tua do të përcaktojnë zakonet e tua. 
 
Ne fillimisht bëjmë zakonet tona dhe pastaj zakonet tona na bëjnë ne. 

Rom.7: 19-22 

• Çfarë praktikoj në jetën time (në shpirtin tim, duke menduar), vepra të mira apo vepra të këqija, kjo 

do të formojë një zakon. 

Rom.8: 1-2 

• Pali ka përgjigjen për këtë problem - ec në ligjet e Frymës dhe kjo do të kontrollojë ligjet që veprojnë 
në mish. 

Rom.12: 1-2 

• Për të ndryshuar zakonet e tua ti duhet të ndryshosh mendimet e tua ose mënyrën se si mendon - 
qëndrimi i mendjes tënde duhet ndryshuar. 

Rom. 8:5-8 & Kol. 3: 2 

• Mendo për gjërat që janë sipër dhe jo poshtë - vendose mendjen tënde tek Fjala e Perëndisë. 

2 Kor.10: 3-6, Filip.4: 8 
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Hapi 7. Llojet e zakoneve që ke do të përcaktojnë llojin e karakterit që do të kesh 

 

Përkufizimi i karakterit: 

Karakteri është të bësh atë që është e drejtë, sepse është e drejtë, dhe pastaj ta bësh atë drejt. 

• Bërja e asaj që është e drejtë vjen nga Fjala e Perëndisë dhe pastaj duke bërë atë që thotë Fjala, dhe 

jo fjala e botës! 

• Të bësh atë që është e drejtë do të përparojë njerëzit e tjerë. 

• Ti kurrë nuk do të ngrihesh mbi kufizimet (çështjet) e karakterit tënd. 

• Perëndia do të të japë vetëm vajosjen që përputhet me karakterin tënd. 

• Niveli i karakterit tënd do të përcaktojë nivelin tënd të vajosjes, nivelin e begatisë, nivelin 

mbinatyror. Karakteri yt të kufizon në jetë. 
 

Karakteri i Jezusit duhet të formohet në ne.  Rom.8:29 

• Kudo që ka një mangësi të karakterit në ne, ajo bëhet një derë e hapur për satanin që të hyjë në jetën 

tonë. 

• Ne e krijojmë karakterin me çdo zgjedhje që bëjmë në jetë. 

Dan.2:48 

1. Ai bëri vetëm atë që ishte e drejtë për trupin e tij (si mund ta pushtojmë jetën apo armiqtë 
tanë nëse nuk mund të fitojmë një ushqim apo një copë sheqeri). 

2. Ai i dha Perëndisë lavdinë sepse Perëndia bëri atë që ndodhi në jetën e tij. 

3. Ai tregoi karakter në ndershmërinë e tij - ai foli të vërtetën tek autoritetet pavarësisht nga 

papëlqyeshmëria. 

4. Ai tregoi karakter në disiplinën e tij - ai vazhdoi të lutej çdo ditë edhe pse mund t'i kushtonte 

jetën atij. 

5. Ai tregoi karakter në integritetin e tij 
 

Hapi 8: Lloji i karakterit që ke do të përcaktojë destinacionin ku do të përfundosh. 
 

Për të zbuluar destinacionin, duhet të ripërtëritësh mendjen tënde në këto 4 fusha: 
1. Ne duhet të besojmë se Perëndia ka një plan dhe një destinacion për jetën tonë.                                                       

Jer.29:11 

2. Ne duhet të besojmë se ajo që është brenda nesh na kontrollon, jo rrethanat tona jashtë - sepse 

gjithçka që ne lejojmë të hyjë brenda nesh do të kontrollojë jetën tonë! 

3. Ne duhet të besojmë që kur japim më të mirën ne do të marrim më të mirën - do të korrësh atë që 

mbjell. Gal.6:7 

4. Ne duhet ta sistemojmë jetën tonë në mënyrë të ekuilibruar dhe duhet t'i mbajmë prioritetet tona në 

përputhje me vullnetin apo fjalën e Perëndisë. 
Jer.1:5 

• Perëndia na njihte para se të formoheshim në barkun e nënës dhe vendosi një destinacion në jetën 
tonë (ose një plan). 

Heb.12: 1 

• Ne kemi një garë të caktuar që ai e ka vendosur për ne. 

• Është përgjegjësia jonë për ta gjetur atë garë të caktuar ose destinacion. 
Predikuesi 3:1 

• Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell; 

• Ne duhet të kërkojmë Perëndinë për sezonin e duhur për të bërë atë që Ai na ka thirrur dhe vajosur 

për të bërë - të kemi parasysh gjithashtu se vajosja jonë nuk është për ne, por për të tjerët. 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.02 - Kingdom Thinking - Not Single Thinking) 

 

 1. Çfarë nënkuptohet me mentalitet Mbretërie dhe jo të vecuar.  
(Shkrimet -ALBB) 

Hyrje 
 

Mbretëri = territori i mbretit! 

Mentalitet Mbretërie = Si të krijosh dhe ndërtosh Mbretërinë e Perëndisë- Plani i Tij në tokë. 

Mendim i vecuar = Si të ndërtosh dhe të vendosësh mbretërinë TIME ose organizatën / shërbesën / kishën në 

tokë.  

 

• Zakonisht kur një person vjen në Mbretërinë e Perëndisë duke u "rilindur", ka një dëshirë të fortë të 

zemrës për t'i shërbyer Perëndisë, për të krijuar dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij në tokë.  

• Me kalimin e kohës shumë të krishterë rriten në pozita në shërbesë dhe mund të harrojnë dëshirën 

origjinale të zemrës së tyre, ndërtimin e Mbretërisë së Tij dhe fillojnë të ndërtojnë mbretërinë e tyre, 

ose organizatën / shërbesën / kishën.  

• Bibla na paralajmëron se nuk duhet të harrojmë se kush na bëri të suksesshëm dhe të begatë: Zoti! 

 

LiP.8: 18-19 
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 19 Por në qoftë se ti harron Zotin, Perëndinë tënd, për 

të shkuar pas perëndive të tjera dhe për t'u shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, unë sot shpall 

solemnisht para jush se do të vdisni me siguri. (ALBB) 

 

Pse ndodh kjo? Kur njerëzit njohin Zotin në fillim, ata janë të përulur dhe shumë mirënjohës, por me kalimin e 

kohës, krenaria fillon të hyjë në jetën dhe shërbesën e tyre.  

 

• Ndërsa Perëndia ngre dikë në nivele të reja të suksesit dhe prosperitetit, ngadalë-ngadalë lavdia që i 

takon Perëndisë apo fama e njerëzve fillon të ndikojë mbi ta dhe ata duan t'u pëlqejnë njerëzve e jo 

Zotit. Një pozicion shumë i rrezikshëm! 

 

Ndërsa Jezusi u lartësua nga Ati, mendja ose të menduarit e tij ishte gjithnjë "sipas Mbretërisë" dhe jo 

"egoist". Ai nuk mendonte për shërbesën e Tij, si të bëhej i suksesshëm dhe i madh, por për Mbretërinë e 
Atit të Tij, si ta bënte atë të suksesshme, të madhe dhe që të arrinte në të gjithë tokën. 
 
Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

2. Perandoria Romake kolonizoi vende të tjera të pushtuara. 
 

Mat.28: 18-19 
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. (ALBB) 

 

• Kur romakët pushtonin një vend, ata themelonin perandorinë e tyre (Mbretërinë) duke dërguar 300 

njerëz nga Roma për të ndërtuar territorin e tyre në atë pjesë të botës. 
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• Ata zhvillonin kulturën e Perandorisë Romake në tokat e huaja për të kënaqur Romën dhe perandorin 

romak (ose Mbretin) - ata mendonin për veten - jo për mbretërinë , gjatë gjithë kohës! 

 

• Jezusi na ka dhënë gjithashtu një urdhër për të bërë pikërisht të njëjtën gjë, por në Emrin e Tij, për 

Atin e Tij në qiell për të gjithë njerëzit dhe kombet në tokë. 

 

• Si besimtarë edhe ne duhet të jemi vazhdimisht duke menduar për zgjerimin e Mbretërisë së 

Perëndisë nga qielli në dhe mbi tokë! 

 

• Mbretëria e Perëndisë është shumë, shumë më e madhe se çdo mbretëri ose perandori tokësore që 

ka qenë dhe do të jetë ndonjëherë, sepse ajo përfshin sferat natyrore dhe mbinatyrore, si dhe të 

gjithë krijimin duke përfshirë qiejt dhe tokën. 

 

 

3. Të kesh një mentaliteti për Mbretërinë. 
 
1. Tavolina prej druri - Një vizion që më është dhënë disa vite më parë nga Zoti! 

 

Zoti ndonjëherë na jep një vizion në frymën tonë për të shpjeguar më qartë një situatë, për atë që Ai dëshiron 

që ne të kuptojmë për gjërat frymore (vizioni i Pjetrit - Vep. 10: 9-16). Ky vizion m'u dha për të më ndihmuar 

të kuptoj. 

 

Në vizion unë pashë një dhomë drejtkëndore dhe në mes të dhomës ishte një tavolinë e madhe, e gjatë dhe 

prej druri, si ato që mund të gjenden në një pijetore në Anglinë e vjetër. Tavolina ishte e pagdhendur dhe jo e 

këndshme për sytë, por shumë e fortë dhe e qëndrueshme. Në mes të tavolinë ishte një pjatë e madhe e 

argjendtë e mbushur plot me ushqime. Njëri fund i tavolinës ishte mbuluar nga errësirë, ndërsa pjesa tjetër e 

tavolinës ishte e ndricuar plotësisht. Rreth tryezës vinin vërdallë shumë lidera / shërbëtorëa / Pastorë të të 

gjitha besimeve të krishtera, të gjithë duke shikuar tavolinën dhe ushqimin, por askush nuk ulej për të ngrënë. 

Më në fund, një burrë i shkurtër veshur me rroba të varfra u ul për të ngrënë. Ndërsa u ul, një pjatë argjendi 

plot me ushqim u shfaq para tij së bashku me një gotë verë. Ai po shikonte poshtë drejt fundit të tavolinës që 

ishte në errësirës, kur pa që errësira po largohej dhe Jezusin ishte ulur atje, duke i buzëqeshur atij, por thënë 

asgjë.  

 

Ngadalë, një nga një, njerëzit u ulën për të ngrënë nga tryeza dhe e njëjtën gjë u ndodhi atyre: pjata e 

ushqimit, kupa e verës, Jezusi që iu shfaq duke u buzëqeshur. Më në fund, vetëm njëri mbeti duke ecur rreth 

tryezës, ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë ishin ulur. Ai ishte i veshur shumë mirë, me rroba të shtrenjta që 

tregonin pozitën e tij shumë të lartë në një denominacion të madh fetar. Më në fund, edhe ai u ul dhe pati të 

njëjtat përvoja si pjesa tjetër e njerëzve. Kur ai u ul, errësira u largua plotësisht nga fundi i tryezës dhe Jezusi 

mund të shihej plotësisht nga të gjithë. Pastaj Jezui tha: "Tani do t'ju tregoj se ç'dua!" 

 
Zbulesa: 
Fryma e Shenjtë më dha shpjegimin si më poshtë; 

 

• Tavolina ishte «Tavolina e përulësisë» dhe ishte përgatitur nga Zoti për njerëzit që ishin aty. 

• Jezusi ishte ulur në fund të tryezës, i fshehur nga sytë e njeriut, derisa ata u ulën me vullnetin e tyre të 

lirë. Më pas ai ua zbuloi Veten atyre, ndërsa të tjerët nuk ishin në gjendje ta shihnin Atë. 

• Ndërsa çdo person përuli veten për të pranuar gjendjen e tryezës, krenaria e tyre u thye. 
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• Personi i fundit që u ul në tryezë ishte lideri i veshur me rroba të shtrenjta, i cili mendonte se tavolina 

ishte shumë poshtë dinjitetit dhe pozitës së tij (pozitës fetare) për t'u ulur në të. Ai donte një tavolinë 

shumë të mirë që do të pasqyronte rëndësinë e tij . 

• Kur të gjithë u ulën në tryezë, më në fund, Jezusi ua zbuloi Veten të gjithëve tani që Ai kishte 

vëmendjen e tyre të plotë dhe u tha: "Tani do t'ju tregoj se çfarë dua". 

• Të gjithë këta burra ishin lidera të "Trupit të Krishtit" duke bërë secili gjënë e tyre dhe nuk po dëgjonin 

atë që Zoti donte që ata të bënin për Të. Vetëm kur ata u përulën, Jezusi mund ta zbulonte plotësisht 

Veten, kur ata ishin të gatshëm të dëgjonin. 

• Ata kishin "mentalitet të vecuar", dhe jo "mentalitet Mbretërie!" 
 
 

4. Shërbesa e Gjon Pagëzorit. 
 

Gjon Pagëzori dhe profecia e tij 
Luk.1:76 (67-80 profecia e Zakarias) 
76 "Dhe ti, o fëmijë i vogël, do të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit 

për të përgatitur udhët e tij, 

 

• Që nga fillimi, e gjithë jeta dhe shërbesa e Gjonit në tokë, që nga lindja deri në vdekjen e tij, ishte t'i 

shërbente Perëndisë dhe Mbretërisë së Tij, për të përgatitur udhën për Jezusin, i cili do të themelonte 

Mbretërinë e Atit të Tij në zemrat e njerëzve dhe në tokë . 

 

Gjon Pagëzori përgatit rrugën 

Mat.3: 1-3, 13-14 
1 Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë, 2 dhe thoshte: ''Pendohuni, 

sepse mbretëria e qiejve është afër!''. 3 Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: ''Një zë i atij 

që bërtet në shkretëtirë: "Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij"' (ALBB) 
13 Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. 14 Por Gjoni e kundërshtoi fort 

duke i thënë: ''Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?''. (ALBB) 
 

• Gjoni e dinte se cila ishte shërbesa e tij në tokë dhe pjesa e tij në planin e Perëndisë. Kështu ai e 

përmbushi atë. 

 
Luk.7:28 (Jezusi duke folur) 
28 Sepse unë po ju them që nga të lindurit prej gruaje nuk ka asnjë profet më të madh se Gjon Pagëzori; por 

më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se ai''. (ALBB) 

 
 

5. Shërbesa e Jezusit. 
Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

Gjoni5:30 
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. (ALBB) 

 

• Shërbesa e Jezuit ishte e bazuar vetëm në atë që dëshironte Ati i Tij , që nga fillimi i jetës së Tij deri në 

fund të jetës së Tij këtu në tokë. 
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• Jezu e dinte se Ai duhej të përmbushte pjesën e Tij të planit të Perëndisë për të vendosur Mbretërinë 

e Qiellit, kështu që mendimet e Tij ishin gjithmonë Mbretëria! 

• Kudo ku shkonte Ai bënte vullnetin e Perëndisë dhe mori rezultatet e fuqizuara nga Ati i Tij. 

 
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. (ALBB) 
 

6. Jo nga kjo botë. 
 
Gjoni18:36 
36 Jezusi u përgjigj: ''Mbretëria ime nuk është e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët 

e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha judenjve; porse tani Mbretëria ime nuk është prej këtej. " (ALBB) 

 
Jezusi lutet për dishepujt e Tij 
Gjoni17: 16-17 
16 Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. (ALBB) 
 

• Duke qenë ne jemi në Jezusin dhe Ai është në ne, ne nuk jemi nga kjo botë, kështu që të 

menduarit/mentaliteti ynë, ndërsa ende jetojnë në këtë botë, nuk duhet të jetë si njerëzit e kësaj 

bote, por në një nivel më të lartë, atë të Mbretërisë! 

• Në vërtet je i rilindur nga Fryma e Perëndisë, ti ke një shtetësi të re ndërsa ende jeton në tokë dhe kjo 

është e vërteta. 1st shtetësia - qielli, 2nd shtetësia - vendi në tokë ku ke lindur. 

 
 

7. Një mbretëri e ndarë do të shkatërrohet. 
Luk.11:18 (Jezusi duke folur) 
18 Po të jetë, pra, edhe Satani i përçarë në vetvete, si do të mund të qëndrojë mbretëria e tij? Sepse ju thoni se 

unë i dëboj demonët nëpërmjet Beelzebubit. (ALBB) 

 
Marku 3: 24-25 (Jezusi duke folur) 
24 Në qoftë se një mbretëri është përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. 25 Dhe në 

qoftë se një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. (ALBB) 
 

• Mbretëria e Perëndisë vendoset duke qëndruar së bashku, duke pasur të njëjtat mendime dhe duke 

bërë pikërisht atë që bëri Jezusi, shembulli ynë! 

• NE duhet të bëhemi si Jezusi: të drejtuar nga Fryma e Shenjtë dhe të kontrolluar nga Fjala! 

 

8. Fëmijët e Izraelit. 
 
Spiunët dërgohen në Kanaan 
Num.13: 1-33; 14:26 
31 Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: "Nuk mund të sulemi kundër këtij populli, sepse është më i fortë 

se ne". 32 Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar duke thënë: "Vendi që kemi 

përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij; dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë 

njerëz me shtat të lartë. 33 Përveç kësaj aty pamë gjigantë (pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët), 

përballë të cilëve ; na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet t'u dukeshim atyre" (ALBB) 

  

 



                                                                                                                                                5 | 6 

2.02 - Mentaliteti i Mbretërisë dhe jo mentaliteti i vecuar!      

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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                                                                                                                     

 

 

• 10 Spiunët kishin një raport të keqe (të lig) të mosbesimit - duke mos i besuar Perëndisë që t'i 

shpëtonte ata në fitore! 

• Jozueu dhe Kalebi kishin një frymë tjetër dhe i besuan Perëndisë. 

• Bijtë e Izraelit ishin bllokuar nga të menduarit e tyre kështu që ata nuk hynë në tokën e premtuar ose 

në  "tokën e premtimeve", ata vdiqën në shkretëtirë, përveç Jozueut një Kalebit dhe njerëzve nën 20 

vjet. 

•  të menduarit e tyre ishte ai që i pengoi ata në të vërtetë (10 nga 12 spiunë). 

• Ata panë madhësinë e problemit të tyre dhe jo madhësinë e Perëndisë së tyre! 

• Të menduarit tonë mund të na ndalojë edhe ne për premtimet e Perëndisë  dhe për vendin tonë në 

planin e Perëndisë në tokë - ne jemi bashkëpunëtorë - në Planin e Tij! 

 

9. Një mendje/mentalitet i ndryshëm - si ai i Perëndisë! 
 
Duke menduar nga një pikë e "mbizotërimit" dhe "mosveprimit" ose nën sistemin e botës! 

 

• Ne jemi ambasadorë nga një autoritet më i lartë në tokë!-                                                       (2 Kor 5:20) 

• I gjithë pushteti dhe autoriteti na është dhënë ne nëpërmjet dhe në emër të Jezusit! 

 

Mat.28: 19-20 (Jezusi duke folur) 
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. (ALBB) 

 

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'' (ALBB) 

 

• Eshtë koha për të filluar të mendojmë jashtë "kutisë normale fetare / tradicionale" ose "strukturës" 

që ka krijuar njeriu. Traditat e njeriut e bëjnë fjalën e Perëndisë jo efektive! P.sh.  

• Të krishterët që kanë biznese dhe nuk udhëhiqen nga bota, por nga standardet e perëndishme! 

• Rrjetëzimi së bashku  & Kombinimi i talenteve dhe i aftësive tona vetëm për një qëllim: për të krijuar 

dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij këtu në tokë!  

• Madje edhe bota e pashpëtuar është duke menduar në një nivel global - duke u rrjetëzuar së bashku 

për të prodhuar një forcë dhe rezultat më të madh! 

• "Trupi i Krishtit" në tokë, siç thotë Fjala, është "një qenie e re" - i fuqizuar nga lart në mënyrë të 

mbinatyrrshme me autoritetin mbi sferën frymëror, natyrore dhe mendore! 

• Le të transformohet mendja juaj - mentaliteti i mbretërisë - Ngritja e të tjerëve dhe jo të vetes (Efes.4: 

11-13)                                                                       

• Duke menduar në një nivel krejt të ri - në familje dhe në komunitet! 

• Zgjerimi i kufijve tanë - Pa limite! 

• Limitet vendosen nga Perëndia! 

• Si mund të ndihmojmë njerëzit e mbretërisë në planet e Perëndisë! 

 
Mat.6:33 
33 Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju 

shtohen. (ALBB)  
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Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

10. Një fjalë përfundimtare mbi "Mentalitet Mbretërie dhe jo mentalitet i vecuar!!" 
 

 
Mat.6: 9-13 (Jezusi duke folur) 
 9 "Ju, pra, lutuni kështu: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt. 10 Ardhtë mbretëria jote. (Manifestuar 

nga demonstrimi i pushtetit dhe sundimit) U bëftë vullneti yt në tokë. si në qiell. 
11Bukën tonë të përditshme na e jep sot.12Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë.13 Dhe 

mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. 

Amen. 

 

• Mentaliteti i Mbretërisë ka të bëjë me bashkëpunimin me Perëndinë për të vendosur përsëri 

Mbretërinë e Tij në tokë nëpërmjet Fjalës së Perëndisë, së bashku me Frymën e Shenjtë në Emrin e 

Jezusit, në të cilin është e gjithë fuqia dhe autoriteti (Mat.28: 19-20)! 

 

• Besimtari i rilindur është një krijesë e re (2 Kor. 5:17) i pajisur me autoritet dhe vajosjen nga Perëndia 

për të bërë pikërisht atë që bëri Jezui në shërbesën e Tij në tokë, i cili gjithashtu ishte i pajisur me 

dhunti frymërore, talente dhe aftësitë për shërbesën dhe për jetën e përditshme. 

 

• Mentaliteti i Mbretërisë nuk është i bazuar në vendin ku ke lindur në tokë ose nga opinionet e tua që 

janë zhvilluar nga "kombësia, feja, traditat ose kultura jote". Ai duhet të bazohet në atë që thotë Fjala 

e Perëndisë. Perëndia na ka dhënë Biblën për të na treguar se si të mendojmë ashtu sic mendon Ai 

dhe për të na treguar mënyrën e Tij për t'i bërë gjërat. Shpesh, "kombësia jonë, mendimi tradicional, 

fetar dhe / ose kulturor" do të jetë i kundërt dhe në konflikt me atë të Fjalës së Perëndisë, por ne jemi 

të inkurajuar që të përtërijmë mendjen me Fjalën e Perëndisë (2 Kor.10: 3-6, Filip. 4: 8; Rom.12: 2). 

 

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. (ALBB) 
 

Sfida! 
 

Të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë! 
  

Nga "Mentaliteti botëror, fetar, tradicional dhe kulturor" në "mentalitetin e 
Mbretërisë!" 

Të jesh "mentalitet Mbretërie" dhe jo "mentalitet i vecuar".  
 

Kjo është mënyra se si ne, KISHA, do të vendosim Mbretërinë e Perëndisë në tokë! 

 
JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.03 - Establishing Gods Kingdom on Earth) 

 
1. Mbretëria e Perëndisë tregohet në fuqi 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

Mat.6: 9-13 (Jezusi duke folur) 
 9 "Ju, pra, lutuni kështu: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt. 10 Ardhtë mbretëria jote. (Manifestuar 
nga demonstrimi i pushtetit dhe sundimit) U bëftë vullneti yt në tokë si ne qiell. 
11Bukën tonë të përditshme na e jep sot.12Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë.13 Dhe 

mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. 

Amen. 

 

• Është vullneti i Perëndisë që Mbretëria që është në qiell të vendoset në tokë nëpërmjet popullit 

të Tij, një race të re njerëzish të mbinatyrshëm - "besimtarët e rilindur", bij dhe bija të Perëndisë.  

 

• Jezusi ishte pararendësi, shembulli i kësaj race të re njerëzish dhe tregoi se çfarë duhej bërë! 

 

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'.' 

 

• Shërbesa e tij përbëhej nga shërimi i të sëmurëve, dëbimi i demonëve, shpallja e Mbretërisë së 

Perëndisë dhe luftimi i mbretërisë së satanit. 

• Shërbesa ose puna e tij kryesore ishte të vendoste mbretërinë e Perëndisë në tokë dhe në të 

njëjtën kohë të na tregojë ne se si të bëjmë të njëjtën gjë. Atë që bëri Ai do të bëjmë edhe ne 

në emrin e Tij dhe madje edhe gjëra më të mëdha! 
 
Gjoni 14:12-14 
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 im. 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''.  

 

• Ne na urdhërohet të bëjmë të njëjtën gjë si Jezusi dhe madje edhe më shumë! 

• Ne na është dhënë fuqia dhe autoriteti në emrin e Jezuit! 

• Kjo është ajo për të cilën është thirrur, porositur dhe fuqizuar të bëjë çdo besimtar i rilindur!! 

 

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''  

 
Mateu 28: 18-20 
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.  

  



                                                                                                                                                2 | 4 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                     

 

 
2. Ne luftojmë kundër fuqive frymërore  

Ef. 6: 10-18 
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. 13Prandaj 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.  

 

• Vini re që është armatimi i Perëndisë dhe jo ndonjë armatim i vjetër, por armatimi i Tij. 

Jezusi e dinte se çfarë ishte beteja e vërtetë. Ai u lut dhe pastaj veproi në autoritetin e tij dhe i gjithë qielli e 
mbështeti atë! 
 

• Lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut (njerëzve), por kundër forcave shpirtërore që kanë marrë 

sundimin mbi tokën, njerëzit, qytetet dhe kombet nëpërmjet drejtimit të satanit. 

• Është e rëndësishme të kuptojmë sferën shpirtërore, si funksionon dhe si funksionon edhe Fjala e 

Perëndisë për të mposhtur armikun dhe për të marrë përsëri tokën, së pari në frymë dhe pastaj në të 

natyrshmen! 

• Ne na thuhet që të veshim armatimin e plotë të Perëndisë duke përfshirë vargun 18, duke u lutur në 
frymë ose duke u lutur në gjuhën tënde frymërore, pra, në gjuhë të tjera, gjë që është një çelës i 

rëndësishëm për fitore! 

• Ne duhet të udhëhiqemi nga Fryma e Shenjtë në lutjet tona, ose me fjalë të tjera, Perëndia do t'i 

komunikojë Frymës së Shenjtë në ty vullnetin e Tij, Fryma e Shenjtë që jeton në ty do të komunikojë me 

frymën tënde dhe ti do të lutesh nëpërmjet gjuhëve të tjera lutjen e përkryer së cilës Perëndia mund t'i 

përgjigjet - është një cikël nga qielli në tokë, pastaj përsëri në qiell, por Fryma e Shenjtë duhet të përdorë 

organet tona vokale fizike për ta bërë këtë, sepse Perëndia ka nevojë për fjalë të folura për të vepruar. 

Mendja jonë normalisht nuk mund ta kuptojë atë që lutemi në gjuhë të reja, vetëm nëse Perëndia të 
jep një interpretim në mendjen tënde. Kjo është arsyeja pse satani e lufton kishën që të mos flasë në 

gjuhë. 

 

Ef.6: 14-18 
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; 18 duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi 

në Frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. 

 

• Armët e luftës sonë nuk janë të sferës natyrore, por të asaj mbinatyrore dhe ne duhet të mësojmë se 

si funksionojnë ato dhe të bëhemi të aftë në përdorimin e tyre. Çdo armë ka një përdorim të caktuar 

në betejën ndërmjet Mbretërisë së Dritës dhe mbretërisë së errësirës, por ato janë armatura e 

Perëndisë që na është dhënë për të luftuar luftën e mirë të besimit. 

• Arma kryesore është "Shpata e Frymës" ose "Fjala e Perëndisë", e cila ka aftësinë për të arritur nga e 

natyrshmja në sferën frymërore (ose mbinatyrore) kur përdoret nga besimtari dhe flitet me fjalë. 

Jezusi e përdori atë vazhdimisht për të mposhtur satanin. 

 
Lluka 4: 1-13 
4 Por Jezusi u përgjigj duke thënë: ''Është shkruar, 'Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të 

Perëndisë' 
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• Jezui e tregoi Mbretërinë e Perëndisë me pushtet dhe autoritet në tokë nëpërmjet shërbesës 

së tij kudo që shkoi - Veprat 10:38! 
 

Veprat 10:38 
38 e 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 i rilindur përsëri, atëherë ti ke edhe "vajosjen" që Jezusi ka, për shkak se Ai jeton në ty! 

 

3. Çfarë është  duke pritur Perëndia për sot - të njëjtën gjë që i gjithë krijimi po pret sot! 
 
ÇELËSI!! 
 
Rom.8: 18-19 & 22-27 
18Unë mendoj në fakt, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë aspak të krahasohen me lavdinë që do 

të shfaqet në ne. 19Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë.  
20sepse krijesa iu nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, me shpresë; 
21që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. 
22Sepse e dimë se deri tani mbarë bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. 23Dhe jo vetëm kaq, por 

edhe ne vetë që kemi frytet e para të Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët birërimin, 

shpengimin e trupit tonë 24Sepse me shpresë ne shpëtuam; por shpresa që duket nuk është shpresë, sepse 

atë që dikush e sheh si mundet edhe ta shpresojë? 25Por në qoftë se ne shpresojmë atë që s'e shohim,  

atë gjë e presim me durim.  
26Kështu, 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. 
 
PËRGJIGJJA!! 
 

• E gjithë krijesa është duke pritur për shfaqjen e bijve (dhe bijave) të Perëndisë. Pse? 

• "Bijtë e Perëndisë janë (besimtarë të pjekur) - burra dhe gra që do të ngrihen nga fuqia e Perëndisë të 
sjellin çlirim dhe liri për njerëzimin ...". 

• Jo vetëm fëmijë të Perëndisë duke qenë të rilindur, por Bij të Perëndisë nëpërmjet shfaqjes së pushtetit 

dhe sundimit. 

• "Ata (besimtarë), të cilët përmes një kuptimi të natyrës së tyre hyjnore mund të veprojnë (siç bëri 
Jezusi në tokë), duke ushtruar sundim të plotë mbi të gjitha çështjet e jetës, duke u sjellë shpëtim 
shumë njerëzve, sepse gjërat do të jenë të mundura për këta njerëz" 

• Tërë toka po pret manifestimin e bijve të Perëndisë për të çarmatosur ligësinë dhe për t'i çliruar njerëzit 

nga robëria. 

• E gjithë krijesa është duke rënkuar dhe duke pritur që "Besimtarët" të thonë "Unë kam pushtet dhe 
autoritet në tokë dhe tani unë e ushtroj dhe ec në të si një bir i Perëndisë!" 

• Sa më shumë që të veprosh në të, aq më i aftë do të jesh dhe aq më shumë do të shohësh gjëra të 

ndodhin! 

• A do të jesh ti vetëm një "fëmijë i Perëndisë" apo do të jesh "biri i Perëndisë", duke shfaqur fuqinë 

ndërsa vendos Mbretërinë e Perëndisë në tokë ashtu siç bëri Jezusi? 
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4. Kush do të na ndihmojë, udhëheqë dhe udhëzojë? 

 
26Kështu, 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. 
 

• Personi i Frymës së Shenjtë, personi i tretë i trinisë, është i barabartë me Perëndinë, atin! 

• Ai ndihmon dobësinë e mishit tonë, atë që ne nuk mund ta bëjmë me aftësitë tona natyrore, Ai na 

ndihmon. 

• Dobësitë tona, nganjëherë ne nuk e dimë se për çfarë duhet të lutemi. 

• Fryma e Shenjtë që di gjithçka dhe është kudo në të njëjtën kohë, Ai do të të ndihmojë të bësh lutjen e 

duhur duke anashkaluar intelektin tënd ose procesin e të menduarit. 

• Fryma e Shenjtë në të vërtetë do të lutet nëpërmjet teje nëse do ta lejosh atë dhe do të punosh me Të 

si bashkëpunëtor! 

• Lejoje qiellin të dërgojë lutjet që duhet të bëhen, pastaj këto lutje bëji përsëri tek Ati në emër të Jezusit, 

për të përfunduar kështu ciklin qiellor. 
 

5. Fuqizimi nga dhe nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 
 

Veprat 1: 4-8 (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 2: 4-8 
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.  
 

• Për t'u mbushur me Frymën e Shenjtë (ose pagëzim në Frymën e Shenjtë), një person duhet të rilindë 

duke ftuar Jezusin si Zotit të jetës së tyre nëpërmjet një lutje shpëtimi dhe faljeje të mëkateve. Vetëm 

atëherë një besimtar i rilindur  mund të mbushet me dhe nga fuqia e Perëndisë me anë të Frymës së 

Shenjtë. 

• Vetëm këta njerëz që janë "të rilindur", mund të veprojnë në autoritet dhe pushtet në tokë ashtu siç 

bëri Jezusi, dhe vetëm këta besimtarë mund të vendosin "Mbretërinë e Perëndisë në Tokë". 

 

6. Një fjalë e fundit për "Vendosjen e Mbretërisë së Perëndisë në Tokë". 
 

Eshtë një betejë e vazhdueshme gjatë gjithë kohës, pa pushim, në qiej dhe në tokë, midis fuqive të dritës dhe 

fuqive të errësirës, si në sferën natyrore ashtu edhe në atë frymërore. Satani (një engjëll i rënë) nuk është në 

lartësinë e Perëndisë, sepse Perëndia është më i madh, por Perëndia duhet të punojë sipas një plani që Ai e filloi 

në Kopshtin e Edenit dhe që përfundimisht do të plotësohet në fund të kësaj epoke me fitoren nga "Nusja e 

Krishtit - Kisha e Vërtetë. "Perëndia po kërkon që besimtari i zakonshëm i rilindur të ngrihet, të pjekurohet 

frymërisht, të pajiset me shërbesën e pesëfishtë, duke punuar së bashku si një skuadër për të bërë punën e 

shërbesës, për të luftuar luftën e mirë të besimit dhe për të marrë përsëri tokën nga duart e Satanit, armikut.  

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.04 - UPSIDE DOWN verses TRADITIONAL Leadership) 

 

1. Parimi i piramidës. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

 
A. Struktura themelore TRADICIONALE e lidershipit në botë. 

1. CEO (Drejtuesi ekzekutiv/Punëdhënësi) 

2. Menaxherët 

3. Mbikëqyrësit 

4. Punonjësit 

 

 

B. Struktura themelore TRADICIONALE e lidershipit në kishë. 

1. Peshkopët 

2. Kryepastorët 

3. Pastorët 

4. Trupi i Krishtit (Besimtarët) 

 

 

C. PIRAMIDA ME KOKË POSHTË Lidershipi siç është projektuar nga Fjala e Perëndisë. 

                

1. Trupi i Krishtit (Besimtarët) 

2. Pastorët 

3. Kryepastorët 

4. Peshkopët 

 

 

Shkrimi bazë nga Fjala e Perëndisë për konfirmim - LIDERSHIPI ME KOKË POSHTË është si më poshtë; 

 
Ef.4: 11-12 
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, 

 

Shërbesa e pesëfishtë. 
1. Synimi origjinal i Perëndisë dhe Fjalës së Tij ishte që pozicionet e pesë shërbesave të ishin për të 

"trajnuar dhe pajisur" "Trupin e Krishtit" (besimtarët) për të shërbyer. 

 

2. Për të qenë efektivë dhe për të përmbushur Efes.4: 11-12, shërbesa e pesëfishëve duhet të marrë si 

shembull strukturën ME KOKË POSHTË të lidershipit tek pika (C), pra, për të shërbyer dhe jo për të qenë 
i shërbyer". 

 

3. Apostujt, profetët, ungjilltarët, pastorët dhe mësuesit janë të pajisur me "talente dhe aftësi" nga 

Perëndia dhe jo nga vetja, dhe më pas janë fuqizuar me "vajosjen" për një arsye: për të zhvilluar dhe 

maturuar besimtarët. 

 

4. Jezusi ishte dhe është shembulli i vërtetë i lidershipit: Ai erdhi për të shërbyer dhe jo për të qenë i 

shërbyer. Ai i trajnoi dhe i pajisi dymbëdhjetë apostujt e Tij për të bërë punën e shërbesës. Ai ndenji me 

skuadrën e Tij dhe i ngriti ata lart deri në potencialin e tyre të plotë.  
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5. Të menduarit tonë si shërbëtorë duhet të ndryshojë nga pikëpamja tradicionale e "mbretërimit mbi 

Trupin e Krishtit - (B) " tek "duke shërbyer dhe duke u nënshtruar për të ngritur të tjerët - (C) ", kjo 

kërkon një qëndrim zemre prej shërbëtori dhe thyerjen e krenarisë brenda nesh.  

 

2. Të bëhesh një person pa reputacion - çelësi i shërbesës! 
 

• Nëse do të ngjitesh në mbretërinë e Perëndisë, së pari duhet të zbresësh, sa më i lartë të jetë pozicioni, 

aq më e lartë është shkalla e përulësisë që kërkohet për të shërbyer në atë pozicion. Kjo quhet 

gjithashtu "të vdesësh për veten" - Gjoni 3:30 ; Marku 9:35; Fil.2: 7-8! 

 

• Një lider në botë (një shërbëtor publik) vihet në pozitë dhe fuqizohet nga njerëzit në emër të popullit, 

ndërsa një lider në Trupin e Krishtit (shërbëtor i Perëndisë) vihet në pozitë dhe fuqizohet nga Perëndia 

për të bërë vullnetin e Tij, për t'i shërbyer Trupit të Krishtit dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij. Në të 

dyja rastet të dy liderat janë ende shërbëtorë. 

Në Gjermani ata kanë një thënie: kur e shohin dikë si "askushi", ata e quajnë "Null", që do të thotë një "zero", 

një person pa reputacion. Të bëhesh një person pa reputacion është çelësi për t'i shërbyer Perëndisë dhe për të 

përparuar në Mbretërinë e Tij. 

 

Ne e shohim shembullin e përsosur të kësaj në tre vende, fillimisht në shërbesën e Gjon Pagëzorit dhe së dyti në 

shërbesën e Jezusit. 

 
Gjon Pagëzori e lartëson Krishtin. 
Gjoni 3:30 
30 Ai duhet të rritet, dhe unë të zvogëlohem.  

 
Kush është më i madhi? 
Marku 9:35 
35Atëherë ai u ul, i thirri të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: ''Nëse dikush do të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të 

gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve''. 
 
Krishti i përulur dhe i lartësuar. 
Fil.2: 7-8! 
7por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8dhe 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.  
 

• Mbajtja e një pozicioni pa reputacion në zemrën tonë na mban në një pozitë të përulësisë dhe na 

pengon të shkojmë në krenari. Nëpërmjet pozitës së përulësisë, Perëndia mund të na besojë me më 

shumë përgjegjësi dhe fuqi, dhe këto gjëra nuk do të na korruptojnë. Ne nuk na përul Perëndia, këtë 

duhet ta bëjmë vetë. 

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

 
Jakobi4:10 
10Përuluni përpara Zotit, dhe ai do t'ju lartësojë!  
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3. Si të bëhesh një person pa reputacion! 
 
Jezusi duke u lutur në Kopshtin e Gjetsemanit: 
Mat.26:39 
39Dhe, si shkoi pak përpara, ra 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''.  

 

• Jezusi bëri dhe tha vetëm atë që Ati i Tij  tha dhe bëri. 

• Jezusi bëri vullnetin e Atit të Tij dhe jo vullnetin e Vet! 

 

Dëshmi personale: 
Mbaj mend një situatë ku sapo kisha mbaruar mësimdhënien në një shkollë biblike dhe më pas u ktheva në 

dhomën time për të sistemuar shënimet e mia. Ndërsa u ktheva drejt derës për të dalë nga dhoma, Fryma e 

Shenjtë më foli në frymën time, me atë zë ende të ulët (jo me një zë të dëgjueshëm nga veshët e mi) dhe tha: 

"Ti nuk do bësh asnjë reputacion për veten" dhe asgjë më shumë. Unë thashë, Zot, por unë po përpiqem të 

ndërtoj një reputacion për vite me radhë në shërbesë dhe ti do që unë të heq dorë nga kjo dhe të mos kem një 

reputacion? E kisha të vështirë për disa minuta për të pranuar atë që Zoti donte, pasi nuk shihja ndonjë kuptim 

tek kjo kërkesë. Më në fund, Fryma e Shenjtë foli përsëri dhe tha, "Jezusi kështu bëri!" Unë i thashë, po Zot, unë 

nuk do të bëj një reputacion për veten! Pastaj përsëri Fryma e Shenjtë më foli dhe më tha, "tani ti je i lirë dhe 

unë mund të punoj nëpërmjet teje më shumë se më parë". Më pas unë mora zbulesën e asaj që Ai donte të 

thoshte, tani unë isha i lirë nga veprat dhe presioni i përpjekjes për të ndërtuar reputacionin tim dhe më pas për 
ta mbajtur atë lart. Nuk kishte më konkurrencë të përpiqesha të bëhesha si dikush tjetër. Ai do ta ndërtonte dhe 

do ta mbante lart reputacionin për mua! Së dyti, Ai tani mund të vepronte nëpërmjet meje në shërbesë, sepse 

tani unë po kthehesha për të qenë ashtu siç Ai më kishte krijuar, duke vepruar në harmoni me vullnetin e Tij. 

 
Fil.2: 7-8 
7por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8dhe 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.  

 
4. Uniteti i vërtetë duke mos pasur asnjë reputacion! 

 
Në çdo qytet në mbarë botën shpesh ka shërbëtorë ose pastorë me një mendje të caktuar për të qenë 

shërbëtori apo pastori "numër 1", për të patur kishën "numër 1" ose për të qenë shërbesa "numër 1". Kjo 

tingëllon mirë, por në realitet, kjo është një bllokim për Perëndinë, për planet e Tij në një qytet dhe për punën e 
Frymës së Tij të Shenjtë. 

 

Shpesh thuhet se Jezusi është "numri 1", por në realitet të gjithë përpiqen të jenë "numri 1" në qytetin e tyre. 

Uniteti i vërtetë i Trupit të Krishtit do të ndodhë kur të gjithë shërbëtorët (e Perëndisë) të bëhen një "0", pa 

ndonjë reputacion dhe të lejojnë Perëndinë të veprojë sipas mënyrës së Tij. 

 

Si mund të jetë Jezusi numri "1" nëse të gjithë të tjerët po përpiqen të jenë numri "1", nuk është e mundur! 

Vetëm kur bëhemi një "0" ai mund të zërë vendin e tij me të vërtetë dhe të bëhet numri "1".  

 
Shembull: 
1 +1 +1 = 3= (Jezusi + Pastor + Pastor) - Pastorët që ndërtojnë reputacionin e tyre. 
1 +0 +0 = 1= (Jezusi + Pastor + Pastor) - Pastorët që marrin pozicionin e ri pa reputacion. 
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Kur bëhemi një "0", na jepet vlera e vërtetë kur qëndrojmë pranë Jezusit, vlera jonë nuk është kur përpiqemi të 

jemi numër "1", por duke u bërë "0"! 

"1" +0 = 10 --- "1" +0 +0 = 100 --- "1" +0 +0 +0 = 1000 - Kur sa më shumë shërbëtorë qëndrojnë pranë njëri-

tjetrit pa reputacion, vlera e tyre rritet. 

 

Rezultatet e mungesës së reputacionit: 

• Jezusi zë vendin e Tij si Kreu i kishës mbi tokë. 

• Fryma e Shenjtë mund të flasë me të gjithë shërbëtorët / pastorët dhe të koordinojë planin e vetëm të 

Perëndisë. 

• Nuk ka më konkurrencë në Trupin e Krishtit. 

• Çdo shërbëtor mund të jetë vetvetja, ashtu si Perëndia i ka krijuar të jenë. 

• Pikat tona të forta, talentet dhe aftësitë tona mund të bashkohen për t'i shërbyer njëri-tjetrit. 

 

5. Shërbëtorët që sjellin të tjerët në planet e tyre të dhëna nga Perëndia! 
Jer.29:11 
11Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju", thotë Zoti, "mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një 

të ardhme dhe një shpresë.  

 

• Të gjithë njerëzit kanë një plan të dhënë nga Perëndia brenda vetes, një vizion, një shpresë dhe një të 

ardhme. Këto zbulohen kur një person është "i rilindur", kur Perëndia i zbulon atij se kush është. 

 

• Si shërbëtorë të Ungjillit ne shpesh mendojmë se njerëzit dërgohen në kishat tona në radhë të parë për 

të përmbushur vizionin tonë, por në realitet, Perëndia i dërgon ata në kishën tonë në mënyrë që ne të 

mund t'i stërvitim dhe t'i pajisim ata, që të zbulojnë dhuntitë e tyre frymërore dhe t'i lejojmë ata t'i 

praktikojnë këto dhuntitë e shërbesës. 

 

• Në radhë të parë ne duhet t'i sjellim ata në vizionin e tyre dhe në kohën e duhur do të përmbushet edhe 

vizioni ynë nga Perëndia, ndërsa ne jemi besnikë për t'i përmbushur ato të të tjerëve. Gal.6:7. 

 

• Si pastorë të një kishe duhet të mbajmë mend se delet (besimtarët) i përkasin Perëndisë dhe Ai i drejton 

ato kur dhe ku duhet të shkojnë, pastorët janë në të vërtetë menaxherët e deleve të Tij. 

 

• Perëndia do t'i flasë drejtpërdrejt besimtarit dhe nëse është e nevojshme do t'i japë një konfirmim 

nëpërmjet një personi tjetër ose pastorit. Gjoni 10: 3-5 

 

• Si shërbëtorë, ne nuk duhet t'i pengojmë besimtarët që të hyjnë në thirrjet e tyre, por me udhëzime 

dhe këshilla të mira t'u japim atyre çdo mundësi të mundshme për të hyrë në shërbesë - përsëri Jezui 

është shembulli. 

 

• Shpesh, shërbëtorët mund të mendojnë se pozicionet dhe shërbesat e tyre kërcënohen nga besimtarët 

më të rinj, por pozita dhe vizioni që Perëndia i ka dhënë dikujt nuk mund të kopjohet ose dublohet, por 

mund t'i jepet ose transferohet dikujt tjetër nëse dikush nuk e do atë. Shkrimi i mëposhtëm tregon se 

çfarë ndodh në mendjet dhe zemrat e disa shërbëtorëve të Perëndisë - kjo nuk duhet të jetë!  
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3 Gjonit 1: 9-10 (Apostulli Gjon) 
9 I shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pret. 10 Prandaj, po të vij, do t'i kujtoj atij 

veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh; dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret 

vëllezërit  dhe i ndalon ata që duan t'i presin e i përjashton nga kisha.  

 

6. Vizioni! 
 

"Puzla Jigsaw" - Një vizion që më dha Zoti disa vjet më parë për të shpjeguar parimin e mësipërm. 
 

Zoti më tregoi një pamje të një puzli të madh që u nda në miliarda copa, shumë të ngjashme me atë të një 

bashkim pjesësh figure të fëmijëve. Pamja që mora ishte "Plani i Perëndisë" që Ai kishte bërë dhe që ne si 

besimtarë dhe shërbëtorë duhej të ndjekim dhe të bëjmë. 

 

Pjesët e puzlit ishin unike, të vetme dhe të një lloji dhe nuk mund të kopjoheshin, të dubloheshin apo të 

vidheshin. Në vizion puzli u nda në copa sipas, kontinenteve, vendeve, qyteteve, kishave, shërbesave, 

shërbëtorëve dhe më në fund besimtarëve. Më në fund, çdo besimtar dhe shërbesë kishte copa ose një copë të 

puzlit. 

 
 

Pastaj Zoti më dha zbulesën dhe domethënien e vizionit të puzlit si më poshtë; 
 

• Vizioni i puzlit ishte Plani i Tij për tokën - plani i vetëm dhe asnjë tjetër! 

 

• Si shërbëtorë nuk na takon ne të zhvillojmë idenë ose vizionin tonë, por thjesht t'i kërkojmë Perëndisë 

pjesën tonë të puzlit, planin e Tij për jetën dhe shërbesën tonë që ne duhet të përmbushim. 

 

• Bashkangjitur me copën tonë të puzlit janë të gjitha mjetet e nevojshme për të qenë të suksesshëm, ne 

vetëm duhet ta kërkojmë atë dhe mjetet në lutje me anë të besimit. 

 

• Duke qenë se pjesa jonë e puzlit është unike dhe nuk mund të kopjohet, dublohet ose vidhet, atëherë 

nuk ka më konkurrencë në Trupin e Krishtit. Unë nuk mund të bëj shërbesën tënde dhe ti nuk mund të 

bësh timen. Atë që Perëndia jep, Ai do ta mbrojë!  

 

• Ashtu si copat në një puzle ndërveprojnë me pjesën tjetër që do të ngjithet, si lart edhe anash apo 

poshtë, ashtu edhe pjesa jonë e planit të Perëndisë është projektuar për të ndërvepruar me shërbesat e 

tjera. Me fjalë të tjera, ne të gjithë përshtatemi së bashku për të ndihmuar njëri- tjetrin të arrijmë planin 

e Perëndisë për tokën dhe jo planet tona të gjithsecilit. 

 

• Kjo quhet "networking" - një term që përdoret shpesh në botë dhe në biznes. Në këtë sistem, njerëzit 

dhe kompanitë bashkojnë pikat e forta, talentet, aftësitë dhe madje edhe financat dhe lidhen së bashku 

për të rritur shanset e tyre për sukses. Sa më shumë që ata lidhen së bashku, aq më e madhe është 

forca.  
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• Kështu duhet të jetë në Mbretërinë e Perëndisë, besimtarët dhe shërbesat duhet të "lidhen së 

bashku" për të rritur forcën për të përmbushur planin e Perëndisë këtu në tokë, pasi asnjë 

person ose shërbesë nuk është e kompletuar. 

 

• Një shtëpi e ndarë do të bjerë, por edhe e kundërta është e vërtetë: një shtëpi që nuk është e 

ndarë do të qëndrojë dhe nuk do bjerë. 

Marku 3: 24-25 
24 Në qoftë se një mbretëri është përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. 25 Dhe në qoftë 

se një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë.  
 

 

 

Një fjalë përfundimtare rreth lidershipit ME KOKË POSHTË përkundrejt atij TRADICIONAL. 
 
Ky stil lidershipi mund të jetë shumë i vështirë për t'u pranuar nga shumë drejtues kishash, pa le t'i përshtaten 

dhe të ndryshojnë. Por ai është i domosdoshëm, ashtu siç e tregoi Jezusi me anë të shembullit të Tij në shërbesë 

dhe siç thotë Fjala e Perëndisë se si duhet të konformohemi në imazhin e Birit të Tij (Rom.8: 28-30). 

 

Qëndrimi i një shërbëtori të Ungjillit, pa marrë parasysh se në çfarë nivel lidershipi është ai ose ajo, qoftë 

peshkop, pastor, drejtues grupi shtëpie, mësues fëmijësh, etj, duhet të jetë nga pikëpamja se si ata mund të 

bëjnë që niveli i tyre i tavanit (pozicioni aktual) në shërbesë të mund të bëhet niveli përdhes (pikënisja) e një 
besimtari tjetër ose të ri. Kjo kërkon guxim, përulësi të zemrës dhe të mendjes, së bashku me besimin në Zotin! 

 

 

A ke ti guxim të bësh ndryshimin? 

 
Atehere "MËSO" më shumë sesa prediko Fjalën e Perëndisë! 

 
Kjo është mënyra se si ne, KISHA, RRITEMI! 

 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(2.05 - Lion Hearted Leadership) 

 

1. Mësimet që mund të mësohen nga luani - një shembull i vërtetë i lidershipit. 
 (Shkrimet nga ALBB) 

 

Cila është gjëja e parë që të bie ndërmend kur shikon ose dëgjon për një luan? A është forca e tij? A është 
egërsia dhe guximi i tij? A është hungërima e tij mbretërore dhe madhështore? Apo është pamja e tij 

madhështore? Çfarëdo që të dish për luanin, duhet ta pranosh që ai është një kafshë e veçantë, në fakt është 

kaq e veçantë sa që quhet edhe "Mbreti i xhunglës" (edhe pse më së shumti gjendet në kullota ). Luani si një 

kafshë nga i cili duhet të mësojë çdo drejtues dhe udhëheqës ambicioz. Për këtë arsye kam zgjedhur pesë fakte 

rreth luanëve dhe mësimet që mund të mësosh prej tyre. 

 
 

FAKTI 1: Një ulërimë luani mund të dëgjohet nga tetë kilometra larg 
MËSIMI 1: Bëj që të të dëgjojnë. 

 

• Është e rëndësishme që të të dish se deklaratat që bën nuk janë vetëm për atë që thua, gjërat që bën 

dhe karakteri yt është pjesë e asaj që përbën reputacionin tënd.  

• Luani e di se hungërima e tij e paraprin atë kudo që shkon, prandaj ajo është edhe kulmi i guximit.  

• Nëse e zhvillon reputacionin tënd ashtu siç duhet (në Krishtin), guximi yt do të rritet. 

  

 
FAKTI 2: Luanët janë kafshë shumë sociale; ata formojnë grupet e quajtura tufë luanësh me ndonjëherë dyzet 

kafshë në një tufë: 
MËSIMI 2: Ndërvepro me të tjerët në mënyrë që të përmirësohesh 

 

• "Mos ndërto fortesa për të mbrojtur veten - izolimi është i rrezikshëm".  

• Shumë njerëz besojnë se detyra e udhëheqjes është një barrë që nuk mund të ndahet - jo plotësisht e 

vërtetë. 

• Lideri duhet ta shohë veten si një lumë që ushqen të tjerët dhe që nga ana tjetër ushqehet nga të tjerët.  

• Një lumë që izolon vetveten, që nuk ushqen asgjë dhe që vetë nuk ushqehet nga asgjë, herët a vonë do 

të fillojë të vijë erë e keqe ose të thahet.  

• Mos harro akronimin e famshëm TEAM (Together Everyone Achieves More - Së bashku secili arrin më 

shumë). 

 
 

FAKTI 3: Një luan mund të kalojë deri në 20 orë në ditë duke fjetur: 
MËSIMI 3: Ka dallim midis një lideri dhe një skllavi, gjej kohën për t'u çlodhur. 

• Ne jemi të tunduar të punojmë dhe të punojmë si skllevër, ne jemi vazhdimisht të rraskapitur dhe të 

lodhur, dhe përsëri nuk e shohim nevojën për t'u çlodhur.  

• Mëso nga luani, i cili e di se çdo ditë duhet të hajë, e megjithatë fle më shumë se gjysmën e ditës. 

Pavarësisht nga kjo papërgjegjshmëri në dukje, luani nuk mbetet kurrë i uritur.  

• "Mendjet tona kanë nevojë për çlodhje, dhe me punën duhet të përzihet edhe një lojë e vogël".  

• Nëse do të kesh një jetë të gëzuar, mëso të mos lejosh që aktiviteti të dominojë jetën tënde. Gjej kohë 

për t'u çlodhur.  
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FAKTI 4: Luanët rrallë e hanë të gjithë prenë, zakonisht lënë pas mbetje për kafshë të tjera si hijenat dhe 

hutat: 
MËSIMI 4: aftësia për të ndarë është shenjë dalluese e një lideri 

 

• Çdo lider ka njerëz që e ndjekin atë dhe është detyra e atij lider të sigurojë që këta ndjekës të marrin një 

shpërndarje të drejtë të çdo përfitimi që i bëhet organizatës.  

• Të jesh një lider nuk është vetëm aftësia për të dhënë urdhra ose për të ndarë punën, por është edhe 

aftësia për të motivuar.  

• Nuk ka asgjë që mund të motivojë si shpërblimi dhe stimujt, një lider i vërtetë nuk i kursen këto gjëra.  

• Nëse do të respektohesh duhet të mësosh të japësh lirisht nga vetja jote tek të tjerët.  

• Është e vështirë të imagjinohet që luani, pavarësisht oreksit të tij të pangopur dhe sasisë së ushqimit që 
i nevojitet për të kënaqur nevojat e trupit masiv, është ende mjaft i vëmendshëm për të lënë mbetje 

për të tjerët.  

 

FAKTI 5: Luanët meshkuj mbrojnë territorin e krenarisë ndërsa femrat shkojnë për të gjuajtur, por meshkujt 
hanë të parët: 

MËSIMI 5: Mëso si të delegosh përgjegjësi  
 

• Duhet të pranosh se nuk mund të bësh gjithçka ose të jesh kudo në të njëjtën kohë. 

• Duhet të mësosh t'ua japësh disa detyra të tjerëve.   

• Disa njerëz janë besimtarë të fiksuar pas "nëse do që çdo gjë të bëhet mirë, duhet ta bësh vetë." Për fat 

të keq, nëse e tepron këtu, kjo mund të sjellë tension gjaku dhe shkatërrim nervor.  

• Një fakt interesant është se pavarësisht se femra gjuan, ajo e sjell prenë për mashkullin që të hajë ai i 

pari.  

• Ajo çfarë të gjithë ne mund të mësojmë nga kjo është se dhënia e një detyre tjetrit nuk do të thotë që 
po u jep atyre hapësirë për të eliminuar autoritetin tënd, por kjo do të thotë që ti e njeh aftësinë e atij 

personi dhe e di që ai është i dobishëm dhe i rëndësishëm për organizatën.   

• Një gjë që duhet të marrim parasysh është se luani mashkull nuk shtrihet dhe fle gjumë kur partnerja e 

tij shkon në gjueti, edhe ai ka punë që duhet të bëjë.  

• Mos i delego të gjitha punët e tua që pastaj të dembelosesh gjatë tërë ditës. Kjo nuk është delegim 

detyre, por dembelizëm dhe një veprim i tillë çon në mungesë respekti.  

                              
 
Si të krishterë, ne duhet të jemi "të kontrolluar nga Fjala dhe të udhëhequr nga Fryma", por gjithashtu mund 
të mësojmë mësime të vlefshme edhe nga ajo që "bota" ka mësuar mbi "lidershipin", duke ruajtur ende 
urtësinë dhe standardet biblike. 
 
Në fjalën e Perëndisë ne shohim se "vaji i vajosjes" që derdhej mbi kokën e një lideri rridhte poshtë tek trupi. 
E përkthyer thjesht kjo do të thotë se çdo gjë tek liderishipi (i krishterë ose botëror), përfundimisht do të 
rrjedhë poshtë mbi punëtorët, qofshin gjëra pozitive ose negative, të mira apo të këqija. 
 

2. Karakteristikat e lidershipit. 
 (Lidershipi i keq, lidershipi jo-guximtar ose lidershipi frikacak) 

 
1. Thuaj atë që njerëzit duan të dëgjojnë.  

• Mund të thuash, "Do të mendohem për këtë" më mirë se "Jo". Edhe kjo është një përgjigje. 

• Këta lidera i thonë diçka një personi dhe diçka tjetër dikujt tjetër. 

• Ata duan që të gjithë t'i pëlqejnë.  
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2. Shmang konfliktin. 

• Në çdo marrëdhënie do të ketë konflikt.  

• Është e nevojshme për forcën e marrëdhënieve dhe të organizatës.  

• Kur lideri e shmang konfliktin, e gjithë organizata do ta shmangë atë.  

• Problemet nuk trajtohen kurrë dhe prandaj nuk gjendet asnjë zgjidhje. 
 

3. Asnjëherë i gatshëm për të marrë vendime të vështira.  

• Liderat nuk duhet të jenë të zgjuar ose me përvojën më të madhe.  

• Liderat marrin vendime që askush tjetër nuk është i gatshëm t'i marrë. 
 

4. Shtiret sikur çdo gjë është në rregull, edhe kur nuk është.   

• Ata shmangin problemet e vërteta.  

• Ata nuk pranojnë të përballen me to.  

• Ata ose nuk e dinë se si ta bëjnë këtë ose krenaria e tyre i pengon.  
 

5. Braktis skuadrën kur gjërat bëhen të vështira.  

• Nëse lideri largohet nga një situatë e vështirë, kështu do të bëjë edhe skuadra.  

• Liderat e mëdhenj janë në vijën e frontit gjatë ditëve më të vështira. 
 

6. Refuzon të mbështesë anëtarët e skuadrës.  

• Askush nuk dëshiron t'i shërbejë dikujt që nuk do t'i mbrojë ata.  

• Njerëzit duhet ta dinë që nëse bëjnë gabime, lideri i tyre do t'i mbështesë dhe mund t'i ndihmojë. 
 

7. Trembet nga kritika.  

• Për çdo vendim një lider do të marrë kritika.  

• Liderat e këqij rrëzohen, njerëzit ankohen.  

• Ata e marrin atë personale dhe refuzojnë të shohin ndonjë vlerë në të.  

• Këta lidera e shohin çdo kritikë si një kërcënim kundër lidershipit të tyre. 

   
8. Bëjnë goditje pas kurrizit. 

• Vazhdimisht flasin keq për punëtorët ose eprorët e tyre. 

• Në mungesë të respektit dhe vetëpërmbajtjes, si rezultat këta lidera do të humbasin autoritetin e tyre 

moral për të udhëhequr. 
 

9. Shmang punën. 

• Kur puna bëhet e vështirë, ata zhduken.  

• Kur liderat shmangin ose delegojnë detyrën e tyre, ata dërgojnë një mesazh të qartë: ti je i vetëm në 

këtë gjë.  
 

10. Që nuk dëgjon. 

• Ata janë kaq superiorë ... ose kështu mendojnë.  

• Ata i ndërpresin njerëzit për të shmangur një diskutim.  

• Këta lidera duan t'u dalë gjithmonë e tyrja.  

• Aty ku punonjësit nuk kanë të drejtë të flasin, ata nuk kanë asnjë interes apo pohim për këtë situatë.  
 

11. Ka frikë të disiplinojë. 

• Shumica e liderëve nuk e kanë problem për të shkuar pas atyre punonjësve të pakënaqur.  

• Ndonjëherë, për të qenë të guximshëm, liderat duhet të disiplinojnë miqtë e tyre, ata që kanë 

mështetur karrierën e tyre dhe i njohin sekretet e tyre.  
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12. Nuk e çojne punën në fund  

• Duket sikur asgjë nuk bëhet.  

• Sigurisht, ata kanë gjithmonë justifikime.  

• Liderat që "dëshirojnë të jenë të tillë" janë fillestarë.  

• Liderat e vërtetë janë njerëz që i përfundojnë gjërat. 
 

13. Nuk mendojnë për veten e tyre.  

• Shpesh, liderat fshihen në mesin e njerëzve duke pritur që të tjerët të gjejnë zgjidhje. 

• Ata besojnë se uniformiteti është i barabartë me sigurinë, duke qëndruar në dhe me turmën e njerëzve. 

• Këta lidera mbështeten tek rregullat, struktura dhe nderimi.  
 

14. Fshihen pas fuqisë.  

• Si lidera ata kanë shtatin që u jep titulli.  

• Për më tepër, ata shfrytëzojnë qindra njerëz për të realizuar qëllimet e tyre.  

• Por çfarë ndodh kur liderat ndihen të mbingarkuar dhe të kërcënuar?  

• Si e përdorin ata fuqinë e tyre dhe aparatin që ata kontrollojnë? 
 

15. Nuk rritet dhe nuk ndryshon.  

• "Nuk dua ta dëgjoj." A ka një frazë më të keqe që mund të thotë një lider?  

• Kur liderët bëhen të sigurtë për pikat e tyre të forta, pikërisht atëherë këto pikat e forta bëhen pika të 

dobëta.  

• Lidershipi kërkon përulësinë për të parë se alternativat nuk janë kërcënime.  

• Dhe kërkon një ndërgjegjësim për të dalluar interesat më të mira të kompanisë nga interesat e veta.  
 

16. Nuk është autentik.  

• Pak gjëra mund të diskreditojnë një lider më shpejt sesa të perceptohen si hipokritë.  

• Dhe ata formojnë një skuadër që i mungon guximi për të mirëbesuar dhe respektuar njëri-tjetrin. 
 

17. Nuk krijon shoqëri me njerëzit e tjerë:  

• Marrëdhëniet me të tjerët kanë nevojë që ne të dalim nga vetja, të bëhemi të prekshëm dhe të dalim se 
kush jemi me të vërtetë.  

• Liderat i shtyjnë tutje ata njerëz të ashpër dhe të largët, dhe mospërfillin njerëzit për të penguar çdo 

ndërveprim.  

• Duke vepruar kështu, ata nuk lidhen ose nuk mësojnë se çfarë i motivon njerëzit e tyre.  

• Si rezultat, këta lidera kurrë nuk marrin maksimumin prej tyre. Marrëdhëniet kërkojnë kohë.  
 

18. Nuk pranojnë dështimin.  

• Ata zvarriten në një guaskë. Ata përpiqen ta mbulojnë atë.  

• Kur kjo dështon, ata fajësojnë të tjerët ose shmangen. Disa këmbëngulin dhe bëhen më të mençur.  

• Të tjerë mbesin në vend duke përsëritur të njëjtat gabime.  

• Disa thjesht heqin dorë, duke fajësuar kohën, rrethanat dhe fatin.  
 

19. Pranojnë vetëm fuqinë, jo njerëzit.  

• Stili i lidershipit është transaksional ose pozicional: Motivet janë egoiste dhe të pandershme.  

• Nuk shqetësohen për mirëqenien e askujt tjetër.  

• Dëshira për pushtet çon në përdorimin e mashtrimit.  

• Stili i lidershipit është manipulues  

• për të arritur dhe ruajtur fuqinë absolute. 

 



                                                                                                                                                 5 | 6 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 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 
                                                                                                                      

 

20. Pa vizion për përparimin e njerëzve. 
• Nuk duan të bëjnë ndryshimet e nevojshme për të ndihmuar komunitetin.  

• Shqetësohen vetëm për pozitën e tyre.  

• Kur aftësia e tyre vihet në pikëpyetje ata dalin me justifikime ose fajësojnë të tjerët për dështimet e 

tyre.  

• Rezultati i këtij lloji lidershipi çon në tension dhe zhgënjim. 
 

3. Karakteristikat e lidershipit. 
(Lidershipi i mirë ose i guximshëm) 

 

Guximi i vërtetë është një mentalitet që reflektohet në jetën tonë të përditshme nga veprimet dhe vendimet 

tona dhe jo vetëm nga ajo që ne themi. Kjo kërkon ndërgjegjësim, sinqeritet dhe këmbëngulje, një vendim 

zemre! Sepse, ashtu si dikush mendon në zemër të tij, ashtu është ai... (Fjalët e urta 23: 7 
 

1. Liderat e mirë e kuptojnë rrethin e jetës.  
• Ata e kuptojnë përgjegjësinë dhe kufijtë e juridiksionit të tyre. 

• Ata e kuptojnë "Rrethin e Jetës" dhe sigurohen që njerëzit e tyre janë të edukuar siç duhet, sipas 

pritshmërive të një organizate të sukseshme.  

 

2. Liderat e mirë përdorin lidershipin transformues.  
• Ata tregojnë lidershipin transformues duke ndihmuar njerëzit të transformohen në potencialin e tyre të 

plotë. 

• Ata nuk përdorin forcë ose manipulime, por sigurojnë disiplinë dhe dashuri të pakushtëzuar. 

• Ata mësojnë të jenë të durueshëm dhe të kuptueshëm. Ata janë të gatshëm të investojnë kohë dhe 

përpjekje në liderë të mundshëm. 
 

3. Liderat e mirë shfaqin lidershipin motivues;  
• Ata shfaqin aftësi lidershipi motivues ndaj njerëzve të tyre.  

• Ata inkurajojnë njerëzit të jenë të fortë dhe të guximshëm.  

• Sa herë që inkurajojmë të tjerët, ata bëhen të vetësigurtë dhe fitojnë respekt për veten e tyre. 
 

4. Liderat e mirë punojnë në një proces zhvillimi.  
• Lidershipi nuk është një shfaqje e pushtetit, por një proces i zhvillimit dhe disiplinës.  

• Ne nuk mund të varemi gjithmonë nga dikush tjetër që të bëjë gjithçka për ne dhe as nuk duhet të 

presim që mentorët tanë do të jenë gjithmonë aty për ne. 
 

5. Udhëheqësit e mirë i dinë përgjegjësitë dhe detyrat.  

• Ata bëhen të vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe detyrat që janë të nevojshme dhe i përmbushin ato.  

• Ata i pranojnë ato pa ankesa. 
 

6. Liderat e mirë zbulojnë identitetin dhe potencialin e tyre.  
• Ata nuk janë më skllevër të së kaluarës së tyre, por bëhen të rritur.  

• Ata janë të gatshëm të përballen me refuzimin, konfrontimin dhe pasigurinë.  

• Ata janë të guximshëm në momentin e duhur dhe ngrihen për të shfaqur karakteristikat e vërteta të një 

lideri. 
 

7. Liderat e mirë bëhen shembull për të tjerët.  
• Ata e kuptojnë se janë duke vepruar si një shembull për të tjerët.  

• Komplimenti më i madh për një lider është kur njerëzit pyesin se çfarë do të bënte shembulli im model 

në këtë rast?  
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8. Liderat e mirë tregojnë integritet.  
• Integriteti është përputhshmëria mes asaj që thua dhe asaj që bën, si dhe mes asaj që thua për atë që 

ke bërë. Integriteti është PARIMI BAZË i lidershipit.  

 

 

Një fjalë e fundit në lidhje me lidershipin 
 
Lidershipi nuk ka të bëjë me veten tënde ose çfarë mund të marr unë nga njerëzit nën lidershipin tim, ose si 
mund të përfitoj nga të tjerët, por është puna së bashku për të arritur objektivin ose qëllimin që është 
vendosur para nesh! Lidershipi i vërtetë ka të bëjë me vendosjen e të TJERËVE NË VEND TË PARË duke i 
ndihmuar ata të rriten dhe të zhvillohen dhe VETEN TËNDE TË FUNDIT. Kjo quhet SACRIFICË!  
 
Një skuadër futbolli mund të ketë një kapiten dhe një zëvendëskapiten, por kjo nuk i bën ata më të mirë se 
anëtarët e tjerë të skuadrës, por më shumë të përgjegjshëm dhe llogaridhënës! Ata janë përgjegjës për të 
zhvilluar talentet dhe aftësitë e të tjerëve. 
 
Liderat e vërtetë nuk udhëheqin me teknikat e kontrollit, dominimit, frikësimit, manipulimit apo frikës. Nëse 
Perëndia nuk na kontrollon ose nuk na sundon ne, atëherë as ne si lidera nuk kemi të drejtë të kontrollojmë 
apo dominojmë të tjerët. 
 

 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(2.06 - Excellence in Ministry) 

 

1. Një standard përsosmërie në shërbesë 
 

Shkrimet bazë: 
Mat.5:48 

Jini, pra, të përkryer, (duke u rritur në maturi të plotë të mendjes dhe karakterit, duke arritur lartësinë e duhur 

të virtytit dhe integritetit), ashtu siç është i përsosur Ati juaj, që është në qiej. 

 

Efes.4: 1 

Unë, pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni (të jetoni) denjësisht sipas thirrjes (hyjnore) për të cilën u 

thirrët (me sjellje që është për thirrjen ndaj shërbimit të Perëndisë.                                                                                           

 

Si të krishterë ne kërkojmë përsosmëri nga Perëndia; përkushtim të plotë, angazhim, besueshmëri dhe sukses. 

Meqenëse presim përsosmëri nga Perëndia, ne gjithashtu duhet të jemi të gatshëm të kërkojmë të njëjtën 
përsosmëri nga vetja jonë (pavarësisht se në çfarë lloj shërbese jemi të thirrur).  
 
Përsosmëria në shërbesë  

• nuk do të tolerojë mosbesimin, dështimin apo të zgjedhësh rrugën e lehtë. 

• do të paguajë çdolloj çmimi për të bërë punën sipas mënyrës së Perëndisë. 

• do të veprojë me dedikim dhe integritetit. 

• do të tregojë ndershmëri dhe angazhim absolut. 

• do të përfaqësojë Jezusin në botë. 

 
2. Gjashtë hapat drejt përsosmërisë. 

 
Hapi 1:  dedikim - është vendimi yt. 

 

• përkushtimi i vërtetë është një vendim i cilësisë,një vendim ku nuk ka kthim prapa 

• përkushtimi është i bazuar në angazhim dhe jo në ndjenja. 

• kur ti merr një vendim për angazhim, Perëndia siguron fuqinë, ashtu si tek rilindja. 

 

Gjej vendin tënd në Trupin e Krishtit  

• Bibla thotë se thirrjet e Perëndisë janë të pakthyeshme                                                                (Rom.11:29) 

              - Perëndia nuk do ta revokojë thirrjen në jetën tënde. Gjeje atë dhe hyr në të sa më shpejt që 

                 të jetë e mundur. 

              - zgjidh të jesh një enë nderi    

 

2 Tim. 2: 20-21 
 "Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari dhe argjendi por edhe prej druri dhe balte; disa për të nderuar; 

të tjerat për të mos nderuar. Pra, në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një enë nderi".                                                                                                                               

 

Përkushtohu t'i pëlqesh Perëndinë  

• mëso ato gjëra që i pëlqejnë Perëndisë dhe ato që nuk i pëlqejnë Atij 

              - Por pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij                                                                                 (Heb.11:6) 

              - i drejti do të jetojnë me anë të besimit                                                                                              (Rom.1:17) 
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              - kur e mundim                                                                                                                                 (1 Gjonit 5: 4-5) 

              - mos ecja në fitore është gjithashtu ofenduese ndaj Perëndisë                                               (Heb.3: 16,17) 

              - të ecësh në dashurinë e Perëndisë i pëlqen Atij, edhe besimi vepron me dashuri                        (Gal.5: 6) 

              - ecja në shkelje, grindje dhe ndarje nuk i pëlqen Perëndisë, sepse grindjet do të pengojnë 

                besimin tënd, dhe bëjnë që të kapesh rob nga veprat e satanait (2 Tim.21-24), dhe ndalon 

                funksionimin e nëntë dhuntive të Frymës në jetën e besimtarit                 (1 Kor.13: 1-3 dhe Jakobi 3:16) 
 

Dedikohu jetës në lutje 
 

• Lutja është themeli i suksesit për çdo të krishterë. 

• Jezusi kaloi shumë kohë me Atin e Tij në lutje dhe miqësi                                      (Marku 1:35 & Luka 6:12) 

• Pak lutje pak fuqi, shumë lutje shumë fuqi! 

• Ki bashkësi me Perëndinë dhe ndërto një marrëdhënie me Të. 
 

Hapi 2: Qartësia e qëllimit 
 

Qëllimi ynë i vetëm si shërbëtorë të Perëndisë është që të plotësojmë nevojat e njerëzve. 
 

• Një mendje jo e zhdyzuar është shumë e rëndësishme, sepse një njeri me dy mendje është i 

             paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta dhe ai nuk merr asgjë nga Zoti.                                  (Jakobi 1: 5-8) 

• Një njeri me një mendje të vetme është dikush që merr vendime cilësore dhe qëndron në to 

              përgjithmonë. 

• Mos hezito të ecësh në besimin tënd.                                                                                          (Luka 8: 22-25) 

• Prediko fjalën; ngul këmbë me kohë e pa kohë...                                                                        (2 Tim. 4: 2, 5) 

• Shenjat dhe mrekullitë do të ndjekin fjalën që predikohet.                                                       (Marku 16:15)                                   
 

Hapi 3: Ndiq drejtimin e Frymës së Shenjtë 
 

• Vendos të jesh i udhëhequr nga Fryma e Shenjtë përmes Fjalës dhe jo nga e natyrshmja.  

              Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë...                                (Gjoni 16:13) 

• Mos u mbështet në të kuptuarit tënd, mëso të ndjekësh udhëheqjen e Frymës së Shenjtë 

               brenda teje. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të 

               Perëndisë.                                                                                                                                                  (Rom.8:14) 

• Ti duhet të jesh tërësisht i mbështetur dhe i varur nga Fjala e Perëndisë                        (Kolosianëve 3:16) 

• Ji i udhëhequr nga Fryma dhe i kontrolluar nga fjala.  Ti duhet ta lejosh Fjalën e  

              Krishtit të banojë në ty begatisht në çdo dituri                                                                                     (Kol. 3:16) 
 

Hapi 4: Hiqi gjërat e botës. 
 

Gjoni 17:16, 17 
Jezusi u lut për dishepujt e Tij, Ata nuk janë prej kësaj bote, ashtu sic unë nuk jam nga kjo botë. Shenjtëroji me 

të vërtetën tënde: fjala jote është e vërteta                 
 

• Të shenjtërosh do të thotë "të ndash" 

• Për të patur përsosmëri në shërbesë ne duhet të heqim çdo gjë të botës nga jeta jonë deri sa të mos 

mbetet asgjë tjetër veç Fjalës së Perëndisë. 

• Hidh tutje çdo mëkat ..... ti je drejtësia e Perëndisë...                                                                      (2 Kor.5:21) 

• Hidh tutje shpalljet negative, shpall Fjalën e Perëndisë në gojën tënde.                      (Fjalët e urta 18:21) 

• Hidh tutje plehrat frymërore, ushqehu me Fjalën e Perëndisë dhe agjëro fjalën e botës. 

• Largo shqetësimet e botës dhe besoji Perëndisë për të përmbushur nevojat e tua, Fjala do të të ndajë 

ty nga bota. Hidhi të gjitha shqetësimet tuaja mbi të, sepse Ai kujdeset për ju....                       (1 Pjet.5:7)  
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Hapi 5: Trego kujdes për Fjalën, ditë e natë 

 

• Të kujdesesh për Fjalën do të sjellë disa efekte në shërbesën tënde, të cilat nuk do të mund t'i 

               marrësh në një mënyrë tjetër.                                                                       (Fjalët e urta 4: 20-23 & Joz.1: 8) 

• Ti do të marrësh miratimin e Perëndisë (stoli hiri), ndërsa kërkon mençurinë e Perëndisë.  

                                                                                                                                                                   (Fjalët e  urta 4: 5-9) 

• Ti do të rrisësh besimin tënd si dhe të kuptuarit tënd se si të përdorësh besimin tënd. 

• Kur të lartësosh fjalën, njerëzit do të çlirohen. 

• Lartësimi i Fjalës do të të ngrejë në pozitë dhe do të sjellë në një vend nderi.                       (1 Pjet.5: 6, 7) 

• Fjala të ndihmon për të kontrolluar mishin dhe për të trajnuar shqisat për të dalluar të mirën 

              dhe të keqen.                                                                                                                                       (Heb.5: 12-14) 

• Duke vazhduar të vendosësh Fjalën e Perëndisë në mendjen, frymën dhe trupin tënd,  

               në fund ti do   të arrish në atë pikë ku Fjala i kontrollon të treja.                                              (Rom.12: 1-2) 

 

Hapi: 6 Kalo kohë në agjërim 
 

1 Tim.2: 1-2 
Të bëj thirrje, pra, para së gjithash që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë 

njerëzit, për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të paqtë 

me çdo perëndishmëri dhe nder.                                                                     

• Qëllimi i agjërimit nuk është të ndikojmë Perëndinë për të vepruar për ne. Heqja dorë nga ushqimi atij 

nuk i bën përshtypje. Qëllimi i tij është të ndalojmë ndikimin e mishit tonë, për të qenë në një mendje 

me Frymën. 

• Agjërimi na ndihmon të marrim nga Perëndia, por nuk e shtyn Perëndinë për të vepruar. 

• Sido që të jetë, vendose me anë të besimit dhe shpalle para se të hysh në agjërim. Ki pritshmëri për ta 

marrë atë. Perëndia do të shohë në fshehtësi dhe ti do të marrësh haptazi.                         (Mat.6: 17-18) 

 

Mënyra e duhur për të agjëruar: 
 
(1)  Vendos qëllimin e agjërimit para se të fillosh. 

(2)  Shpalle agjërimin përpara Zotit, që të mos jesh i tunduar ta thyesh atë. 

(3)  Përpara agjërimit beso që do të marrësh shpërblimin e premtuar nga Jezusi tek Mateu 6:18. 

        - ti nuk do të marrësh sepse po agjëron. Ti do të marrësh sepse ke besuar me besim. Agjërimi  

          është një ndihmë për të marrë. 

(4)  Shërbeji Zotit ndërsa agjëron nëpërmjet lavdërimit dhe adhurimit. 

(5)  Shërbeju të tjerëve gjatë dhe pas agjërimit, ashtu si Zoti të drejton. 

(6) Ki pritshmëri për ndihmë nga engjëjt.                                                                                                           (Mat.4:11)  

 
Një Frymë Përsosmërie 

 
Vendimi yt për të ecur në përsosmëri në shërbesë do të varet nëse do të kesh një frymë 
përsosmërie. Vendos të bësh më të mirën tënde me anë të besimit dhe ki pritshmëri që Perëndia do të bëjë 
më të mirën e Tij për ty. 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.07 - He Gave Gifts Unto Men) 
 

1. Zoti  qiejt dhe tokën. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Hyrje 
 
Ef. 4: 7-12 
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. 11Dhe 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, 
 
Hyrje 
 

Është e rëndësishme që çdo besimtar të kuptojë "qeverisjen e Kishës" sipas Biblës dhe "pesë pozicionet e 

shërbesës"; si funksionojnë ato, si dhe pse ato veprojnë së bashku si një skuadër, nga kush dhe përse u 

vendosën ato në "Trupin e Krishtit, në Kishë "dhe për të sqaruar keqkuptimet dhe idetë e gabuara. 

 

Shembull i dorës së njeriut. 
 

Dora e njeriut ka 5 gishta, dhe njëri quhet gishti i madh. Kur Zoti krijoi dorën e njeriut e krijoi me 5 gishta dhe 

jo me 4, 3, ose 2, ose vetëm 1, por me 5 gishta. Dora e njeriut funksionon më mirë kur që të 5 gishtat punojnë 
së bashku. Dora e njeriut gjithashtu u krijua dhe u projektua nga Perëndia për t'i shërbyer të gjithë trupit të 

njeriut, me të gjithë 5 gishtat që punojnë së bashku. Vetëm gishti i madh ose një gisht i vetëm nuk mund ta 

bëjë këtë. 

 

• Kështu është me pozitat e pesëfishta të shërbesës së apostullit, profetit, ungjilltarit, pastorit dhe 

mësuesit. Edhe ato, ashtu si dora e njeriut, janë krijuar dhe projektuar nga Perëndia për të punuar së 

bashku duke kombinuar dhuntitë e tyre si një skuadër për t'i shërbyer Trupit të Krishtit. Ky është 

funksioni dhe thirrja kryesore e tyre.  

 

• Gishti i madh ka aftësinë për të prekur 4 gishtat e tjerë dhe kështu është edhe me apostullin, i cili ka 

aftësinë dhe vajosjen për të vepruar në të gjitha pozicionet e pesëfishta, kur dhe ku të jetë e 

nevojshme, ashtu siç udhëhiqet nga Fryma e Shenjtë. Kjo nuk e bën gishtin e madh më të 

rëndësishëm apo më superior se 4 gishtat e tjerë, sepse asnjë pozitë e shërbesës së pesëfishtë nuk 

është më e rëndësishme se tjetra. Të gjitha i shërbejnë "Trupit të Krishtit" siç bëri Jezusi dhe nuk 

kontrollojnë, dominojnë apo sundojnë mbi "Trupin e Krishtit". 

2. Qeverisja e Kishës në Bibël. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
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.  

 
 

• Mrekullitë, pastaj dhuntitë e shërimeve - i referohen pozicionit të ungjilltarit 
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• Qeverisja - i referohet pozicionit të pastorit.  

 

Pozicionet e pesëfishta nuk janë renditur sipas rëndësisë së tyre, por janë listuar sipas radhës si u zhvilluan 

në kishën e hershme. Pleqtë (të moshuarit në moshë) caktoheshin nga apostulli për të mbikëqyrur një vepër 

të re që ata kishin filluar deri në atë kohë, ndërsa plaku zhvillohej në pjekurinë frymërore dhe në dhuntitë për 

t'u bërë pastor për të qeverisur kishën. Pozicioni i pastorit është gjithashtu një pozicion plaku, por pastori 

është "qeveria" e kishës lokale. 

 
Përkufizimi:  
 

Qeverisja e Kishës - i referohet atij që është në autoritet në kishën lokale dhe i cili është përgjegjës për 

udhëheqjen e kishës lokale - nuk po flet për "Trupin e Krishtit" të plotë në mbarë botën. 

 

• Askund në Dhiatën e Re nuk gjejmë apostuj që qeverisin trupin lokal. Në fakt, pozicioni i apostullit nuk 

mund të jetë pjesë e qeverisjes së kishës, sepse zyra apostolike zakonisht nuk është një shërbesë e 

palëvizsshme e vendosur vetëm në trupin lokal. Apostulli është një "i dërguar", i cili është dërguar me 

një mesazh për të kryesuar një vepër të re dhe kisha. 

 

• Pastori është "qeveria" e kishës lokale dhe është vënë në pozitë nga Perëndia. 

 

•  Qeveria e kishës lokale nuk ka nevojë për të gjitha pozicionet e pesëfishta për të qenë në udhëheqjen 

e kishës lokale, për të formuar një qeveri të kishës. 

 

• Pleqtë në një kishë nuk janë qeveria në kishën lokale dhe nuk qeverisin mbi pastorin. Pleqtë mund të 

vendosen në pozitë për një periudhë kohe derisa të gjendet një pastor dhe e merr këtë pozitë për të 

mbikëqyrur kishën lokale. 

 

3. Dhuntitë frymërore 
 
Ef. 4:7-8 
7Po 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''.  

 

• Këto dhunti shërbese erdhën (dhe vijnë) nga vetë Zoti Jezu Krisht, kur ai u ngjit dhe u ul në të djathtën 

e Perëndisë. 

 

Ef. 4:12 
12 për përsosjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit, për ndërtimin e trupit të Krishtit, 
 

• Qëllimi për të cilin jepen dhuntitë e shërbesave është përsosja e shenjtorëve. A do të arrijnë ata 

ndonjëherë pjekurinë pa to? Jo. 

• Dhuntitë e shërbesës janë furnizimi i Krishtit për kishën për të ndërtuar, për të lartësuar dhe maturuar 

shenjtorët. 

• Ne të gjithë kemi nevojë për dhuntitë e pesëfishta të shërbesës duke punuar së bashku për ta sjellë 
Trupin e Krishtit në shtatin e plotë në Krishtin. 

• Fëmijët frymërore mashtrohen lehtësisht nga mësimet e rreme. 

• Dhuntitë e shërbesës që Krishti i ka vendosur në Kishë na ndihmojnë të rritemi në imazhin e Tij.  
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• Qëllimi përfundimtar i të gjithë shërbesës nuk është për vetë- lavdinë ose për të lartësuar njeriun në 

ndonjë mënyrë. Është tërësisht për të ndërtuar dhe pjekur Trupin e Krishtit. 

• Perëndia i ka vendosur disa në kishë. Ka një thirrje hyjnore. Perëndia vendos dhunti shërbese në kishë 

- jo njeriu! 

• Ti nuk hyn në shërbesë vetëm sepse mendon se është një thirrje e shenjtë. 

• Ti nuk mund t'i japësh vetes një dhunti shërbimi. 

• Ti nuk hyn në shërbesë sepse dikush të thotë se je i përshtatshëm për të. 

• Si mund ta dallosh një thirrje hyjnore? Ti do të kesh bindjen në frymën tënde dhe do të kesh 

dëshminë në zemrën tënde. Ti do të kesh pajisjet frymërore, dhuntitë e frymës, që përputhen me 

pozicionin ose pozicionet për të cilat je thirrur. 

• Metodat me anë të të cilave bëhet thirrja, nuk janë të parëndësishme. Por bindja ndaj thirrjes është e 

rëndësishme. 

• Dhuntitë e shërbesës nuk janë vendosur në kishë me anë të profecisë. Megjithatë, një konfirmim për 
shërbesën mund të vijë përmes profecisë. 

 

4. Perëndia e bën thirrjen për shërbesë. 
 
Emërimi i Barnabas dhe Saulit 
Veprat 13: 2 
2Dhe, 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.  

• Nëse një e ashtuquajtur profeci nuk e konfirmon atë që ti ke në frymën tënde, harroje. 

• Të shikosh nevojën nuk është një thirrje për shërbesë, një dëshmi vajosjeje, një thirrje hyjnore. 

• Dhuratat e shërbesës - njerëz që janë thirrur nga Perëndia në shërbesën me kohë të plotë. 

• Këto shërbesa nuk janë të bazuara në dhuntitë natyrore, por në dhuntitë frymërore. 

• Me rilindjen, njeriu pajiset me disa talente frymërore për ta pajisur atë të qëndrojë kudo që ai është 

vendosur në Trupin e Krishtit. 

• Dhuntitë e shërbesës nuk janë për emrin, por për fuqinë. (2 Tim. 3:5) 

• E gjithë puna e shërbesës është nën udhëheqjen e Jezu Krishtit. 

 
 
Mk.16:20 
20 Pastaj ata dolën dhe predikuan kudo, ndërsa Zoti bashkëvepronte me ta dhe e vërtetonte fjalën me shenjat 

që e shoqëronin. Amen.  

 

• Zoti Jezus Krisht është kreu i kishës. 

 
 

5. Përgatitja nuk është asnjëherë kohë e humbur. 
 
2 TIMOTEUT 2:15 

Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt 

fjalën e së vërtetës.  

 

• Së bashku me thirrjen vjen edhe një nënshtrim ndaj vullnetit të Perëndisë.  
 

•  
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• Njerëzit që kanë thirrjen e Perëndisë në jetën e tyre dhe që janë gjithashtu edhe njerëz me integritet, 

të ndershëm dhe të sinqertë, do të qëndrojnë të lidhur me Perëndinë. 

• Mos e përbuz ditën e gjërave të vogla                                                                                                 (Zak. 4:10) 

• Perëndia nuk do të shkelë rregullat e Tij. Fjala e Tij thotë se nuk duhet të vendosim një besimtar të ri 

në besim në pozicionin e dhjakut                                                                                                        (1 Tim. 3:6) 

• Ajo që i pengon njerëzit në shërbesë më shumë se çdo gjë tjetër është përpjekja për të qëndruar në 

pozicionin e gabuar. 

• Ndërhyrje në pozicionin e gabuar mund të të kushtojë jetën. 
 

1 TIMOTEUT 3: 6-7 
6 Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. 7 Madje duhet 

që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit. 

 

 

6. SHËRBESA E PESËFISHTË 
Ef. 4:13 
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, 

 

• Efesianëve 4:13 thotë: «derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit» dhe jo, «Deri sa të gjithë të jemi 

të ndarë në grupe të përçara.» 

• Qëllimi përfundimtar i të gjithë shërbesës është uniteti, jo ndarja. 

• Këto dhunti shërbimi i janë dhënë Kishës për të sjellë një ekuilibër aty. 

 

Një përshkrim themelor i pozicioneve kryesore: 
 

• Apostulli, mbi të gjitha, duhet të frymëzojë dhe të drejtojë rrugën për të fituar terren duke krijuar 

vepra të reja për Perëndinë. 

• Profeti , shërbesa e tij është të frymëzojë. Ai flet me frymëzim dhe zbulesë të drejtpërdrejtë. 

• Ungjilltari ka një dhunti të drejtpërdrejtë nga Zoti për të predikuar fjalën për shpëtimin e shpirtrave. 

• Pastori është bariu ose mbikëqyrësi i deleve të Perëndisë. 

• Mësuesi mëson Fjalën, jo me aftësi natyrore, por me aftësinë hyjnore të Frymës së Shenjtë. 

 

 
7. APOSTULLI 

 

• Fjala greke APOSTOLOS e përkthyer apostull do të thotë një i dërguar përpara, një i dërguar. 

• Jezu Krishti është shembulli më i madh i një të dërguari. 

• Një apostull i vërtetë është gjithmonë me një detyrë, jo thjesht që shkon, por që është dërguar nga 
Fryma e Shenjtë dhe jo nga njeriu. 

 

 
1 Kor. 12:12 
12 Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse 

janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti.  
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1 Kor. 9: 1-2 
1 A s'jam unë apostull? A s'jam unë i lirë? A nuk e kam parë Jezu Krishtin, Zotin tonë? A nuk jeni ju vepra ime në 

Zotin? 2 Në qoftë se për të tjerët nuk jam apostull, së paku për ju unë jam; sepse ju jeni vula e apostullimit tim 

në Zotin. 

• Fryti i shërbesës apostolike të Palit ishin njerëzit që ishin themeluar fort në Fjalën. 

 

1 Thes.2:11 
11Ju e dini gjithashtu se ne këshilluam, ngushëlluam dhe i jemi përbetuar secilit prej jush, si bën një baba me bijtë 

e vet, 12 që të ecni denjësisht për Perëndinë, që ju thërret në mbretërinë dhe lavdinë e tij.  

 

• Një apostull është para së gjithash një predikues ose mësues i Fjalës. 

• Shërbesa e një apostulli duket që përqafon të gjitha dhuntitë e shërbesave të tjera.  

• Rezultati dallues është aftësia për të krijuar kisha. 

• Pasi të krijohen kishat, apostujt mund të ushtrojnë mbikëqyrjen në ato kisha që ata kanë themeluar (1 

Kor.9: 1-2) derisa ato kisha të jenë të ndërtuara në mënyrë të përshtatshme me autoritetin e tyre 

frymëror - nga një pastor.  

• Një misionar, i cili është i thirrur vërtet nga Perëndia dhe i dërguar nga Fryma e Shenjtë, është 
apostull. 

• Vetë Jezusi është apostulli kryesor dhe qëndron në një klasë më vete. 

• Apostujt e Qengjit: Këta ishin dymbëdhjetë apostujt që ishin dëshmitarë okularë të jetës së Jezusit, të 

shërbesës, vdekjes, varrimit dhe ringjalljes. (Veprat 1:21, 22) 

 
Ef. 2:20 
20 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes. 
 

Çfarë shenjash kërkojmë sot tek një apostull? 
 

• Para së gjithash një predikues ose një mësues i Fjalës. 

• Dhunti frymërore të shkëlqyera. 

• Përvoja e thellë personale në dhe me Perëndinë. 

• Fuqi dhe aftësi për të krijuar kisha. 

• Në gjendje të ofrojë udhëzime frymërore të përshtatshme. 

 

 

Shënim 

• Perëndia shpërblen besnikërinë. Ai nuk shpërblen pozicionet. 

• Pozicionet më të larta nuk marrin një shpërblim më të madh; thjesht përgjegjësia është më e madhe. 

 

8. PROFETI 
 

• Një profet flet nga frymëzimi i drejtpërdrejtë hyjnor, një zbulesë të menjëhershme - jo diçka që ai e ka 

në mendje, por diçka e dhënë në moment nga frymëzimi i papritur. 

• Për të qenë në pozicionin e profetit duhet të kesh një manifestim më të qëndrueshëm të të paktën dy 

nga dhuratat e zbulesës (fjala e urtësie dhe fjalë njohurie ose dallimin e frymërave) plus profecinë. 

• Fjala e urtësisë: Zbulesë mbinatyrore nga Fryma e Perëndisë në lidhje me qëllimin hyjnor në mendjen 

dhe vullnetin e Perëndisë. Gjithmonë flet për të ardhmen. 
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• Fjala e njohurisë: Shpallja mbinatyrore nga Fryma e Perëndisë e fakteve në mendjen e Perëndisë në 

lidhje me njerëzit, vendet ose gjërat. Gjithmonë në të tashmen ose në të kaluarën. 

• Dallimi i frymërave: Shikim mbinatyror në sferën e frymës. Të shohësh dhe të dëgjosh në sferën e 

frymës. 

• Një profet është ai që ka vizionet dhe zbulesat. 

• Profetët e Dhjatës së Vjetër u quajtën shikues. Ata i shihnin dhe i dinin gjërat mbinatyrshëm. 

• Është sipas Shkrimit që të tjerët gjykojnë profecitë (1 Kor.14:29). 

• Sipas Besëlidhjes së Re nuk është biblike të kërkohet udhëzim nëpërmjet shërbesës së profetit. 

• Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë.  

• Vendos Fjalën në radhë të parë. Edhe pse në jetën tënde ka manifestime të mbinatyrshme, mos e 

ndërto shërbesën tënde në manifestime të mbinatyrshme. 

• Është e rrezikshme të ndihesh i detyruar të performosh. 

• Zbulo dallimin mes Frymës së Perëndisë dhe frymërave të njohur. 

• Kur është Fryma e Shenjtë që manifestohet, Ai thotë se Jezusi është Zot. Fryma e Shenjtë nuk tërheq 

vëmendjen tek njeriu dhe nuk e bën njeriun Zot. 

• Vendosja e duarve është bashkë me shërbesën e profetit. 

• Edhe Jezui shëroi duke vendosur duart. 

• Në raste të tjera, Jezusi shëroi nëpërmjet transferimit të fuqisë. 

• Zoti i tregon një profeti vetëm atë që Ai dëshiron që ai të dijë. Ai nuk i tregon gjithçka një profeti. 

• Perëndia nuk do të shkelë parimet e parashtruara në Fjalën e Tij. Fryma e Perëndisë tha nëpërmjet 

Palit që të mos vendosej një besimtar i ri në pozitë, "që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet 

e djallit." (1 Tim. 3:6) 

• Mos u merr me emra dhe tituj. 

• Perëndia shpërblen besnikërinë. Ai nuk shpërblen pozicionet. 

• Pozicionet më të larta nuk marrin një shpërblim më të madh; thjesht përgjegjësia është më e madhe. 
 

9. UNGJILLTARI 
 

• Kuptimi i fjalës ungjilltar është - Ai që sjell ungjillin (lajmin e mirë), një lajmëtar i lajmeve të mira.  

• Tema e preferuar e ungjilltarit është shpëtimi në formën e tij më të thjeshtë. 

• Shembulli i vetëm i Dhiatës së Re që kemi për një ungjilltar është Filipi. 

• Pajisja mbinatyrore që shoqëron shërbesën e ungjilltarit përfshin "Mrekullitë" dhe "Dhuntitë e 

shërimit". 

• Kishte diçka për të parë dhe dëgjuar në shërbesën e Filipit: "Dhe turmat, me një mendje të vetme, 

dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte." 

(Veprat 8: 6). 

• Në shërbesën e ungjilltarit, predikimi i Fjalës së Perëndisë është thelbësor. 

• Vetëm predikimi i Fjalës ndikon në vullnetin e mëkatarit.  

• Konvertimi është një çështje individuale. Është diçka personale mes shpirtit njerëzor dhe Perëndisë. 

• Shërbesa e ungjilltarit është më shumë një shërbesë udhëtuese duke u shërbyer të pashpëtuarëve. 
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10. PASTORI 
 
Fjala greke e përkthyer "pastor" fjalë për fjalë do të thotë "bari". 

 
GJONI 10:11 (Jezusi duke folur) 
Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e vet për delet.  

 

1 Pjetrit 5: 4 
4 Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.  

 

• Jezusi pati dhembshuri për njerëzit "të shpërndarë si dele pa bari" (Mat. 9:36). 

 

• Është jobiblike të caktohen pleqtë për të mbikëqyrur një tufë dhe për të drejtuar një kishë kur ka një 

pastor për ta mbikëqyrur atë. 

 

• Është detyra e tufës të mbështesë pastorin. Por pastori nuk duhet të shërbejë për fitime të pista. 

Motivi i tij duhet të jetë për t'i shërbyer Perëndisë dhe për të vendosur njerëzit në radhë të parë. 

 

1 Tim. 3: 6-7 
6 Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. 7 Madje duhet 

që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit.  
 

• Është Fryma e Shenjtë që i bën njerëzit mbikëqyrës, jo njeriu. 

 

• Karakteristika më e shquar e një pastori është zemra e bariut. 

 

• Duhet një zemër bariu për t'u kujdesur për të krishterët e sapokthyer, për t'i dashur ata, për t'i 

ushqyer dhe për të qëndruar me ta kur fillojnë të bëjnë përpjekjet e para për të ecur në frymë. 

 

• Shembulli më i madh i një bariu është Vetë Zoti Jezu Krisht. Mbani mend atë që ai tha: "Unë jam bariu 

i mirë: bariu i mirë jep jetën e tij për delet (Gjoni 10:11). 

 

11. MËSUESI 
 

• Dhuntia e mësimdhënies është një dhunti hyjnore. 

 

• Perëndia po flet për një pozicion kur flet për mësuesin (Rom. 12: 4). 

 

• Një mësues nuk është mësues thjesht nga aftësia natyrore ose një prirje e natyrshme për të mësuar. 

 

 

• Pali përshkroi ministrinë e mësimdhënies si ujitje. 
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• Ndarjet mund të shkaktohen nga mosbesimi dhe ngurtësia e zemrës, edhe kur mësimi është në fuqinë 

e Frymës bazuar në Fjalën e Perëndisë. 
 

• Te Hebrenjve 6: 1-2 kemi parimet themelore të doktrinës së Krishtit. Këto gjëra janë themelore dhe 

nuk mund të komprometohen. 

 

1. Pendimi nga veprat e vdekura. 

2. Besimi tek Perëndia. 

3. Doktrina e pagëzimeve. 

4. Vendosja e duarve. 

5. Ringjallja e të vdekurve. 

6. Gjykimi i përjetshëm. 
 

• Krishti dha mësues për ndërtimin dhe lartësimin e Trupit të Krishtit (Efes. 4: 11-12). 
 

• Mësuesit duhet të jenë gjithmonë të gatshëm dhe të hapur për të marrë pikëpamje të freskëta të së 

vërtetës nga Fjala e Perëndisë. 
 

• Zbulesa përbën shërbesën e një mësuesi. 
 

• Mësuesi është më i rëndësishëm për kishën për ata që tashmë janë të shpëtuar. 

 

12. POZICIONI I SHËRBESËS 
 

Rom.12: 4 
4 Sepse, sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion 
 

Rom.12. 5 
5 kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit.  
 

• Një pozicion sherbese është një dhunti frymërore nga Perëndia. 
 

• Disa nga këto dhunti - veçanërisht ato të renditura në Romakët 12 - mund të duket se u mungon 

elementi mbinatyror. Megjithatë, të gjitha vijnë nga një burim i mbinatyrshëm, nga i njëjti Frymë dhe 

nga hiri. 

13. SHËRBESA E NDIHMËS 
 

• Ndoshta shpjegimi më i mirë i shërbesës së ndihmës gjendet në listën tek Romakëve 12: 8: "ai që bën 

vepra mëshirë". 
 

• Përkthimi "Amplified" e përkthen Romakëve 12: 8: "Ai që kryen veprime mëshire, me gëzim të 

sinqertë dhe me etje gazmore". 
 

• Ai që ndihmon duhet të ketë pajimin e vërteta të hirit dhe të fuqisë hyjnore. 

 

• Veprat 6: 1-6 përshkruan emërimin e shtatë burrave për të shërbyer si dhjakë në shërbesën e 

ndihmës. 
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• Shërbesa e muzikës funksionon si një shërbesë ndihmëse, mbështetëse për shërbesën e pesëfishtë. 

 

• Shërbesa e muzikës nuk është e veçuar; është shërbesa e ndihmës në veprim. 

 

• Perëndia mund të përdorë talentin nëse njerëzit ia kushtojnë Atij talentet e tyre.  

 

14. SHËRBESA E GJUHËVE TË TJERA DHE E INTERPRETIMIT. 
 

• Ajo që Fjala e Perëndisë po thotë tek 1 Korintasve 12:28 dhe 30 është shërbesa ndaj të tjerëve 

nëpërmjet gjuhëve dhe interpretimit, si një shërbesë. 

 

• Shërbesa e diversitetit të gjuhëve nuk është një shërbesë për përfitimin e vet privat. 

 

• Shërbesa e gjuhëve dhe interpretimi duhet të shërbehet në asamblenë publike për të bekuar dhe 

ndihmuar të tjerët. 

 

• Të folurit në gjuhë në jetën private të lutjes është kryesisht një dhuratë devocionale. 

 

• Pali i tha kishës në Korint: "Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të 

gjithë", (1 Korintasve 14: 18), duke treguar se ajo ishte kryesisht një dhuratë e devotshme për t'u 

përdorur në jetën e lutjes së besimtarit në adhurimin e Perëndisë. 

 

15. SHËRBESA E NXITËSIT 
 

• Motivimi kryesor i nxitësit është që të sjellë inkurajim, qoftë me anë të ngushëllimit, ose duke nxitur 

besimtarët. 

 

• Nxitësi nxit të humburit për t'u shpëtuar. 

 

16. SHËRBESA E DHËNIES. 
 
Shërbeji Zotit me dhuntitë frymërore 

Rom.12:8 
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. 4 Sepse, sikurse 

në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion, 5 kështu edhe ne, 

megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit. 6 Dhe tani, duke pasur 

dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit; 7 nëse 

kemi shërbim, le t'i kushtohemi shërbimit; po kështu mësuesi të jepet pas mësimit; 8 dhe ai që nxit, le t'i  

kushtohet nxitjes; ai që ndan, le ta bëjë me thjeshtësi; ai që kryeson le të kryesojë me zell; ai që bën vepra 

mëshirë, le t'i bëjë me gëzim.  

 

• Dhënia në Kishën e hershme ishte një shërbim po aq i njohur sa mësimdhënia ose shërimi. Kjo është 
një shërbesë. 
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17. SHËRBESA E JEZUSIT 

 
Shërbesa e pesëfishtë, e gjitha tek një person: Jezu Krishti 
 
1. Apostulli:  
Heb. 3:1 
1 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të 

besimit tonë, Jezu Krishtin, 

 
2. Profeti: 
Mat.13:57 
57 Dhe skandalizoheshin me të. Por Jezusi u tha atyre: ''Asnjë profet nuk përçmohet, veçse në vendlindjen e vet 

dhe në shtëpinë e vet''.  
 
3. Ungjilltari: 
Lluka 19:10 
10 Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur''.  

 

4. Pastori: 
Gjoni 10: 11-16 
11 Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e vet për delet. 12 Kurse rrogëtari, që nuk është bari, dhe delet nuk 

janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. 13 

Rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk do t'ia dijë për delet. 14 Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia 

dhe ato më njohin mua. 15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh Atin dhe lë jetën time për delet. 16 Unë kam 

edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet t'i mbledh edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe 

do të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.  

 
5. Mësuesi: 
Mateu 4:23 
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. 

 
Mateu 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.  

 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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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!  
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(2.09 - World Evangelism - How is it Possible?) 

(Shkrimet nga ALBB) 
 

1. Ungjillizimi Botëror - si është i mundur? 
 

Mat.28: 18-20 (Jezusi u tha dishepujve) 
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''.  

 

• Ose v.19 - Shkoni pra, dhe bëni dishepuj të gjitha kombet. 

• Perëndia na ka dhënë një urdhër për të shkuar - të gjithë ne jo vetëm dishepujt! 

• Si është e mundur të ungjillizosh gjithë botën atëherë? 

• Jezusi e kishte sekretin! 

 

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''.  

 

• Është nga dhe nëpërmjet Frymës së Shenjtë - Ai është ai që e bën punën. 

• Ajo është bërë nga vajosja - Perëndia në mish duke bërë vetëm atë që Perëndia mund të bëjë! 

 

     DEFINICION - vajosja - derdhje, prekje dhe lyerje! 

• Për ta kuptuar këtë, shkojmë tek Ezekieli, një hebre rob në Babiloni më shumë se 500 vjet para Krishtit - 

Perëndia i foli atij shpesh në vizione. 

 

Ezekieli 40: 1-4 
1 Në vitin e njëzet e pesë të robërisë sonë, në fillim të vitit, ditën e dhjetë të muajit, në vitin e katërmbëdhjetë që nga pushtimi 

i qytetit, po atë ditë dora e Zotit qe mbi mua dhe më çoi atje. 2 Në vegime të Perëndisë më çoi në vendin e Izraelit dhe më 

la në një mal shumë të lartë, në anën jugore të të cilit ishte një ndërtim që i ngjante një qyteti. 3 Ai më çoi atje, dhe ja një 

burrë, që dukej si prej bronzi, me në dorë një kordon prej liri dhe një kallam për të matur; ai rrinte më këmbë te porta. 4 Ky 

burrë më tha: "Bir njeriu, shiko me sytë e tu, dëgjo me veshët e tu dhe kushtoji kujdes të gjitha gjërave që do të të tregoj, 

sepse ty të kanë sjellë këtu që unë të t'i tregoj. Njoftoi shtëpisë së Izraelit të gjitha ato që ke për të parë". (ALBB) 

 

Ezekieli e pa këtë njeri duke matur një tempull të ri që do të ishte në mal në Jerusalem, ku hebrenjtë do të adhuronin 
një ditë Perëndinë. 

• Ai u udhëzua mbi objektet, ligjet dhe sakrificat / adhurimet aktuale. 

• Burri e çoi Ezekielin nga porta veriore dhe rreth e qark jashtë portës së jashtme, përballë lindjes drejt lumit Jordan. 

• Atje Ezekieli mund të shihte ujin duke rrjedhur në anën e djathtë të Tempullit. 

 

Ezekieli 47: 1-7 
1 Ai më çoi përsëri në hyrje të tempullit, dhe ja disa ujëra dilnin nga poshtë pragut të tempullit në drejtim të lindjes, sepse 

fasada e tempullit shikonte nga lindja; ujërat zbrisnin poshtë anës së djathtë të tempullit, në jug të altarit. 2 Pastaj më çoi 

jashtë nëpërmjet portës veriore dhe më bëri të sillem jashtë deri në portën e jashtme, që shikon nga lindja; dhe ja, ujërat 

buronin nga ana e djathtë. 3 Burri eci deri drejt lindjes me një litar të hollë në dorë dhe mati njëmijë kubitë, pastaj më bëri 

të kapërcej ujërat, të cilat më arrinin deri; te kyçet e këmbëve. 4 Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kapërcej 

ujërat; më arrinin te kyçet e këmbëve. Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kaloj ujërat; më arrinin deri te ijët. 

5 Mati njëmijë kubitë të tjerë, ishte një lumë që nuk mund ta kapërceja, sepse ujërat e tij ishin shtuar; ishin ujëra në të 

cilat duhet të notoja; një lumë që nuk mund të kapërcehej. 6 Ai me tha: "E pe, bir njeriu?". Pastaj më ktheu përsëri në 

bregun e lumit. 7 Pas kthimit tim, ja mbi bregun e lumit shumë drurë nga një anë dhe nga ana tjetër. 
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Vini re se Ezekieli u mor nga toka e thatë në ujërat e këtij lumi të lavdishëm - një pamje e përmbytjes jetësore të 
Frymës së Shenjtë.  

• Nga thatësia dhe vdekshmëria e fesë së ftohtë në realitetin e Frymës së Shenjtë. 

• Që nga "përpara shpëtimit" tek i "rilindur". 

 

2. Thellësia deri tek kyçi i këmbëve është minimumi i Zotit 
 
4 herë engjëlli mati me kujdes 1.000 kubitë, duke e çuar njeriun e Perëndisë në shkallë (progresion). 
Faza e parë: Ezekielin e çuan tek ujërat që ishin të thella deri tek kyçi i këmbës. 

• Kontakti i drejtpërdrejtë me Frymën e Shenjtë është i mrekullueshëm, por nuk mbaron këtu. 

• Mos u mjafto me minimumin e Perëndisë kur ka më shumë. 

• Është një këshillë e mirë të mos ndjekësh një makinë të parkuar, pra, dikë që nuk shkon gjëkundi. 

• Mos ndiq njerëzit, një kishë ose një pastor që janë të parkuar aty. 

• Mos e krahaso veten me njerëz të tjerë që nuk janë në ujë të thellë as deri tek kyçi i këmbës - krahasoje veten 

me një thellësi ku mund të shkosh! 

 

Shumë njerëz kanë një potencial të madh në Zotin, por nuk dalin kurrë nga pishina e bebeve: duhet të jetë e vështirë të 
notosh në 10 cm ujë. 

• Charles Haddon Spurgeon shkroi: «Disa të krishterë e lundrojnë barkën e tyre në ujëra frymërore aq të cekëta 

saqë anija zvarritet gjatë gjithë rrugës për në qiell, në vend që të lejojnë baticën t’i marrë tej». 

• Shumë njerëz "i bëjnë gjërat vetë" dhe më pas i spërkasin veprat e tyre me ndonjë lutje. 

• Jezusi urdhëroi të dalin në thellësi. Luka 5: 4. 

• Jezusi premtoi se do të bënim vepra më të mëdha se Ai, sepse Ai do të dërgonte Frymën e Shenjtë - Gjoni 14: 12-

17. 

• Kjo do të thotë se Ai do ta bënte punën, me fuqinë e Tij, vajosjen e Tij. 

 

Jeta normale e të krishterëve është kjo: Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit,  
 
"Ai do të jetë si një pemë e mbjellë nga lumenj e ujit "Psalmi 1: 3. 

• Suksesi i të krishterëve është në plotësinë e Frymës së Shenjtë! 

• Kur të jesh në rrjedhën e ujit, do të ndryshosh! 

 

3. Perëndia ka një qasje personale. 
 
Pse burri maste vetëm 1,000 kubitë çdo herë?  

• Ndonjëherë duam të kapërcejmë dhe të shkojmë në pozicionin prej 4.000 kubitësh. 

• Perëndia e di se secili prej nesh është në pozita të ndryshme të rritjes frymërore dhe Ai kurrë nuk do të na hedhë 

në një fund të thellë në mënyrë që të mbytemi. Ai e di se rritja jonë frymërore kërkon kohë. 

• Engjëlli u udhëzua që së pari të "masë", pastaj të lëvizë. Perëndia mat aftësinë tonë individuale dhe pastaj na 

udhëheq. 

• Zoti na sjell me butësi dhe nuk na nxiton në mënyrë brutale. Në këtë mënyrë ne nuk dekurajohemi dhe as nuk na 

rritet mendja. 

4. Mëso të notosh. 
 

A e di se çfarë do të thotë të notosh? 

• Kur je duke notuar, ti je në një element tjetër, dhe vepron njëligj i ri. 

• Ti duhet të relaksohesh dhe të pushon plotësisht mbi ujërat (e lumit). Sepse ujërat të mbajnë dhe të përkrahin. 

• Notimi në të natyrshmen e nxjerr stresin jashtë teje, sepse uji të mbart, uji bën punën. Po në të njëjtën mënyrë, 

kur unë notoj në Frymën e Shenjtë, Ai më ngre, më mbart - Ai e bën punën. 

• Ti je i penguar në qoftë se mbështetesh vetëm te vetja jote, energjia jote, aftësia jote. Mëso të jesh në lumin e 

lavdishëm të Perëndisë, duke u mbartur vetëm nga Fryma e Shenjtë - këto janë ujërat në të cilat Perëndia ka 

ndërmend që të notosh.  
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Mos ec pranë lumit, kur mund të notosh në Të! 

• Ne nuk duhet thjesht të mbijetojmë, por të gëzojmë jetën tonë të krishterë. 

• Kujto Ezekielin - Perëndia do të të udhëheqë nga minimumi në maksimum. 

 

5. Një lumë jete. 
 

Zbu.22: 1 
1 Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, te kthjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndisë dhe i Qengjit.  

 

• Lumenjtë rrjedhin, ata kanë një freski të vazhdueshme, sepse kurrë nuk kanë të njëjtin ujë. 

 

6. Një lumë fuqie. 
 

A ke parë ndonjëherë një lumë që rrjedh me fuqi të plotë? Ka shumë energji në ujërat, aq sa për të lëvizur objekte të 
mëdha. Lumenjtë nuk njohin kufij dhe as nuk kufizohen nga përpjekjet e njeriut. 

• Në këtë vizion, Ezekieli notoi në ujërat më të thella dhe të gjithë ata që zbulojnë këtë sekret do të kenë ndryshim 

në jetën dhe shërbesën e tyre. 

• Sigurohu që je i pagëzuar në Frymën e Shenjtë, atëherë ti mund të hysh në lumë dhe të notosh në Të. 

• Apostulli Pal tha se ai po shkonte nga "besimi në besim" dhe "nga lavdia në lavdi" (Rom.1:17; 2 Kor.3:18). 

 

7. Surpriza që erdhi më pas. 
 

Pasi të kemi qenë në lumë, lumi do të jetë në ne - ato "lumenj uji të gjallë" do të lindin brenda në zemrat tona. 

• Përvoja e kishte transformuar profetin e Perëndisë.  

• Në fund të përvojës së lumit, kishte një surprizë duke pritur për të. 

 
Ezekieli 47: 7 
7 Pas kthimit tim, ja mbi bregun e lumit shumë drurë nga një anë dhe nga ana tjetër.  

 

Ezekieli pa diçka që nuk ishte aty kur ai hyri në lumë, ai pa PEMË! 

• Kjo është e vërteta e madhe e kapitullit: ndërsa Perëndia e ndryshoi Ezekielin në lumin e Tij, Ai po ndryshonte 

gjithë peizazhin rreth Ezekielit në të njëjtën kohë. Kushtet ndryshojnë me njerëzit dhe kishat e vajosura. 

• Perëndia i tregoi Ezekielit se Ai mund të bëjë brenda pak sekondave, atë që njerëzit nuk kanë qenë në gjendje ta 

bëjnë në shumë vite. 

• Ky është besimi ynë për sot!  

 
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. 

 

• Kur të mësosh të notosh në dhe me Frymën e Shenjtë, do të habitesh se çfarë do të bësh. 

 

8. Energjia hyjnore. 
 

Ndërsa Ezekieli po zbulonte thellësinë e lumit të frymës sëë Shenjtë, Perëndia kishte mbjellë dhe rritur pemët shumë 

shpejt. Ai është krijuesi i kohës dhe Ai mund ta tkurrë atë sa herë të dojë. 

 
Ezekieli 47:12 
12 Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e tij, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e tyre nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk 

do të mungojnë kurrë. Do të mbajnë fryte çdo muaj, sepse ujërat e tyre dalin nga shenjtërorja, fryti i tyre do të shërbejë për 

ushqim dhe fletët e tyre për mjekim". Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e tij, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte, fletët e tyre 

nuk do të fishken dhe frytet e tij nuk do të mungojnë kurrë.  
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• Papritur njeriu i Perëndisë ishte në partneritet me Frymën e Shenjtë, duke mos bërë gjënë e vet, por duke qenë 

bashkëpunëtor me Perëndinë. 

• Kështu bota jonë do të fitohet për Zotin nëpërmjet ungjillizimit të Frymës së Shenjtë. 

• Kjo fillon kur ne jemi të bindur ndaj nxitjeve të Frymës së Shenjtë dhe e ndjekim Atë në thellësitë, ku ka ujëra 

për të notuar. 

 

9. Në Elementin tonë. 
 

I krishteri që nuk është në lumin e Frymës së Shenjtë është jashtë elementit të tij. 

• Ne nuk jemi thirrur të jemi banorë të shkretëtirës. 

• Ne lëvizim në Të dhe jetojmë në Të  

 

Veprat 17:28. 
28 Sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi, sikurse kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj: "Sepse jemi edhe ne pasardhës të 

tij". 

 

Ti nuk mund të presësh që të jetosh një jetë të krishterë të suksesshme nëse nuk je në Frymë, sepse kjo është ajo që do 

Perëndia. 

 

Psa.91:1 
1Kush banon në strehën e Shumë të Lartit, pushon në hijen e të Plotfuqishmit. 

 

Kur jemi në Frymë, ne jemi të pamposhtur, të paprekshëm, duke shkuar nga fitorja në fitore, jeta jonë është e fshehur 

me Krishtin në Perëndinë. 

 

 

 

Ungjillëzimi botëror – Si është i mundur 
 

 

Besimtarët nuk bëjnë gjënë e tyre, por duke qenë bashkëpunëtorë me Perëndinë, në partneritet 
me Frymën e Shenjtë! 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(Referenca - Shpjegimi i Ungjillizimit - Steve Bowen) 
(2.10 - Explaining Evangelism) 

(Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Hyrje 
 

Nuk mund të ketë të korra pa mbjellje, për të korrur shpëtimin e shpirtrave, ne duhet të mbjellim së pari farën e Fjalës 

së Perëndisë në lidhje me shpëtimin - nëse do mollë, mbill farat e mollës. 

 
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. 

• Nëse nuk e kupton këtë të vërtetë, ti mund të zhgënjehesh në përpjekjet e tua, do ndihesh i zhgënjyer sepse 

nuk je një "shpirtrafitues" i madh. 

• Çdo person është pjesë e procesit dhe formon kishën. Kisha fiton shpirtra ndërsa secili bën punën e tij në 

shpalljen e ungjillit. 

• Ne jemi të gjithë të thirrur për t'u shpallur ungjillin të gjithëve, por fakti është që ne të gjithë jemi pjesë e një 
procesi, dhe ky proces quhet "fitimi i shpirtrave" ose "Ungjillizim". 

• Ka disa njerëz që janë ungjilltarë, të cilët kanë dhuntitë dhe thirrjen për të sjellë shumë veta tek Jezusi, dhe ka 

të tjerë që duhet 'të bëjnë punën e një ungjilltari'. 
 

2 Tim.4:5 
5 Por ti rri syçelë në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde.  

 

• Unë do të flas për parimin biblik të mbjelljes dhe të korrjes në ungjillizim dhe kur zbatohet ky parim. Kjo mund 

të të çlirojë përbrenda, që të jesh në gjendje të mbjellësh jashtë me shumë liri dhe gëzim.  

• Kjo është dëshira e Perëndisë që ne të gjithë të bëhemi njerëz që shpërndajnë farën në zemrat e njerëzve. 

 

2. Çfarë është Mbretëria e Perëndisë? 
 

Jezusi u foli shumë dishepujve në lidhje me shëmbëlltyrën e mbjellësit, 
 
Marku 4: 3-9 
3 "Dëgjoni!Ja, doli mbjellësi të mbjellë. 4 Dhe ndodhi që kur hidhte farën, një pjesë e farës ra gjatë rrugës dhe zogjtë e qiellit 

erdhën dhe e hëngrën. 5 Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë dhe dhe mbiu menjëherë, sepse s'kishte një 

tokë të thellë. 6 Por, kur doli dielli, u dogj; dhe me që nuk kishte rrënjë, u tha. 7 Një pjesë tjetër ra midis ferrave; ferrat u 

rritën, e mbyten dhe nuk dha fryt. 8 Një pjesë tjetër ra në tokë të mirë, dhe solli fryt që rritej, dhe u zhvillua për të dhënë 

njëra tridhjetë, tjetra gjashtëdhjetë dhe tjetra njëqind''. 9Pastaj ai u tha atyre: ''Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!''.  

 

Jezusi vazhdoi të shpjegojë se mbjellësit ishin njerëzit, fara është Fjala dhe tokat janë zemrat e njerëzve në shkallë të 

ndryshme të gatishmërisë. 

 
Jezusi vazhdoi të shpjegonte se çfarë është Mbretëria e Perëndisë dhe si rritet fara, 
 
Marku 4: 26-29 
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. 

 

• Jezusi është duke u shpjeguar dishepujve të tij rëndësinë e këtij parimi të Mbretërisë për mbjellje dhe korrje. 

• Ne gjithashtu duhet ta kuptojmë këtë në zemrat dhe mendjet tona. 

• Ajo që mbillet do të rritet dhe do të japë fryte- ne nuk e bëjmë dot! 

• Është farë e fshehur, e varrosur në zemrat dhe mendjet e burrave dhe grave. 

• Detyra jonë është thjesht të mbjellim farat në BESIM.  
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Kështu funksionon procesi. 
Dikush flet Fjalën e Perëndisë (të pakorruptueshme). 

• Ajo shkon në zemrat e burrave dhe grave, dhe me kalimin e kohës, BESIMI krijohet tek personi për të besuar 

dhe pranuar Jezusin në jetën e tyre si Zot. 

• Dikush duhet të mbjellë para se të korrë atë që mbillet - realiteti frymëror. 

• Ungjilltari i madh, D.L. Moody, nuk çoi kurrë askënd tek Jezusi, i cili nuk e kishte dëgjuar më parë ungjillin. 

 

Mendo kur ti u rilinde. 
Shumë fara u mbollën në jetën tënde para se t’ia jepje jetën tënde Zotit, tani konsidero shëmbëlltyrën e mbjellësit, që 

mbjell farën në kapitullin 4 të Markut, 

• Bujku doli jashtë për të mbjellë farën e tij (vini re se ai nuk qëndroi në shtëpi). 

• Bujku e hodhi farën (tregon, pra, dorën e mbushur me fara ose shumë farë). 

 

Thirrja e mbjellësit është e rëndësishme sepse zakonisht duhen mbjellë shumë fara ose për ta thënë më thjesht, njerëzit 

duhet ta dëgjojnë mesazhin e Jezusit shumë herë, dhe që të korrat të jenë të mëdha, duhet të mbillen shumë fara. 

• Toka prodhon të korrat, kur mbjellësi është besnik në mbjelljen e tyre. 

 

3. Ti korr atë që mbjell 
 
Shumë veta nuk e kuptojnë se mbjellja dhe korrja vlen për të gjitha aspektet në jetë. 

A do të kesh financa? 
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''.  
 
Do të kesh miq? 
Fjalët e urta 18:24 
24 Njeriu që ka shumë miq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla.  
 
A do të të duan? 
Luka 6:31 
31 Por, ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta..  

 
Atë që mbjell, atë do korrësh. 
Pali u shkroi shenjtorëve në librin e Galatasve: 
Gal. 6: 7-10 
7 Mos u gënjeni: Perëndia nuk vihet dot në lojë; sepse ç'të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë. 8 Sepse ai që mbjell për 

mish të tij, do të korrë nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për Frymë, do të korrë nga Fryma jetë të përjetshme.. 9 Le 

të mos lodhemi duke bërë të mirën; sepse, po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. 10 Prandaj, sa të kemi rast, le t'u 

bëjmë të mirën të gjithëve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit.  

• Ne e kemi zgjedhjen se çfarë të mbjellim në jetën tonë. 

• Ne mund të mbjellim për të kënaqur dëshirat natyrore, ose mund të mbjellim për të kënaqur Frymën e 

Perëndisë që banon brenda nesh. 

• Ne mund të mbjellim gjëra të mira ose gjëra të këqija në jetën tonë. 

• Nëse duam të rritemi si besimtarë, duhet të sigurohemi që mbjellim fara frymërore të qëndrueshme në zemrat 

tona. 

• Duhet të lexojmë dhe të meditojmë mbi Fjalën e Perëndisë, duke u lutur çdo ditë dhe duke adhuruar bashkë 

me të tjerët. 

• Nëse ndalojmë mbjelljen në frymën tonë, ne do të ndalojmë korrjen dhe madje edhe ajo që ne mendojmë se 

kemi, do të humbasë. Në mënyrë që të korrim frymërisht ne duhet të mbjellim në frymën tonë dhe të mbjellim 

vazhdimisht. 

• TI je ky që je tani për shkak të asaj që ke mbjellë ose jo. 

•  Të korrat nuk janë gjithmonë në çast sepse duhet kohë për rezultatin e dëshiruar.  
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Jakobi 5: 7-8 
7 Tani, pra, vëllezër, jini të durueshëm, , deri në ardhjen e Zotit; shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të tokës, 

derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit. 8 Jini të durueshëm edhe ju dhe forconi zemrat tuaja, sepse ardhja e Zotit është 

afër.  

4. Mbjellja në Ungjillizim 
 

Kur një besimtar i ri i takon dikë për herë të parë dhe ai e ndan ungjillin dhe mëkatari shpëtohet, besimtari i ri mund të 

mendojë se ai është një ungjilltar, por ajo që ai nuk e di është se pas skene shumë njerëz kanë qenë duke u shpallur atyre 

me besnikëri Fjalën e Perëndisë. 

• Realiteti i asaj situate është se farat janë mbjellë, fara është rritur në zemër dhe Perëndia ka sjellë rritjen. 

• Të gjithë njerëzit që janë të shpëtuar kanë ardhur te Jezusi përmes këtij procesi mbjelljeje dhe korrje, veç nëse 

Zoti i shpëton ata në mënyrë sovrane. 

• Disa shpëtohen sapo mbillet Fjala dhe të tjerët shpëtohen më vonë. 

 

Pali e shpjegoi kështu, 
Rom.10: 14-17 
14 Si do ta thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të 

dëgjojnë, kur s'ka kush predikon? 15 Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: ''Sa të bukura janë këmbët 

e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!''. 16 Por jo të gjithë iu bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: ''O Perëndi, 

kush i besoi predikimit tonë?''. 17Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. (ALBB) 

 

Pali ndjek parimin e mbjelljes dhe korrjes në Korint, 
1 Kor. 3: 5-6 
5 Kush është, pra, Pali dhe kush është Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit? 

6 Unë mbolla, Apoli ujiti, po Perëndia i bëri të rriten.  

• Pali ishte një mbjellës i farave. 

• Apoli ujiti farat që Pali kishte mbjellë. 

• Perëndia solli rritjen ose korrjen nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 

 

Pali vazhdon të thotë, 
1 Kor. 3: 7-8 
7 Kështu, pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit. 8 Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe 

secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij.   

 

• Është në dorën e Perëndisë që të bëjë që farat të rriten. Është puna e TIJ, jo e imja. 

• Puna ime është thjesht të mbjell fara në BESIM, t'i ujis ato me anë të lutjes dhe t'i lë rezultatet në dorën e TIJ - 

nuk kam PRESION! 

 

Pali më vonë thotë, 
1 Kor.3:9 
9 Ne, pra, jemi bashkëpunëtorë të Perëndisë... 

 

• Kur mbjellim farën, bëhemi bashkëpunëtorë me Perëndinë. Fryma e Shenjtë punon mbi farën që është mbjellë. 

 

Jezusi shpjegoi më tej parimin, 
Gjoni 4: 35-38  
35 A nuk thoni ju se ka edhe katër muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tashmë 

zbardhojnë për korrjen. 36 Korrësi e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që mbjellësi dhe korrësi të 

gëzohen së bashku. 37 Për këtë në këtë duke thënë është e vërtetë: 'Një mbjell dhe një tjetër korr. 'Sepse në këtë vërtetohet 

e thëna: "Një mbjell e tjetri korr". 38 Unë ju dërgova të korrni atë për të cilin ju nuk u munduat; të tjerët u munduan dhe ju 

hytë në mundimin e tyre''. 

• Detyra jonë është të mbjellim farë në BESIM, duke kërkuar të kemi të korra, por nëse nuk vijnë menjëherë, 

mund të jemi të lumtur që ne kemi bërë pjesën tonë në mbjelljen dhe ujitjen, sepse Perëndia do të sjellë rritjen.  
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5. Shkalla e ungjillizimit 
 

100        -50        -20       -10      -5       0     +5      +10        +20        +50        +100 
 

Shkalla e mësipërme jep një të kuptuar vizual se si vijnë nga Perëndia fara, mbjellja, ujitja me lutje, dhe rritja. 

- 100 përfaqëson një ateist, një person që nuk beson në Perëndinë. 

      0 përfaqëson një person në pikën e vendimit të shpëtimit. 

    +1 përfaqëson një person që sapo ka marrë një vendim për shpëtimin. 

+100 përfaqëson një person plotësisht të angazhuar për Perëndinë në Krishtin Jezus. 

 

Shkalla tregon se si njerëz të ndryshëm janë në pozicione të ndryshme në lidhje me shpëtimin. Dhe objektivi ynë është që 

të lëvizim njerëzit nga minusi (-) në plus (+) 

• Shembulli i një ateisti ose një person në një fe të rreme, se si do të duhej kohë për ta sjellë atë në një vendim (-

100). 

• Shembulli i një personi të rritur në "Kishën kryesore denominacionale" gjithë jetën e tij, pa një vendim të qartë 

për Krishtin Jezus (-5), farë e mbjellë gjatë viteve. 

• Shembull i një personi normal i cili nuk shkon në kishë, ka dëgjuar për Perëndinë, por kurrë nuk ka marrë një 

vendim të qartë për Krishtin (-20). 

 

Pasi të kemi kuptuar shkallën, nuk mund të dekurajohemi, pasi mund të kuptojmë se ne jemi pjesë e një procesi të 

quajtur "shpëtimi i të humburve" ose "fitimi i shpirtrave." 

 
Një pikë e rëndësishme për të kuptuar, apostulli Pal tha, 
1 Kor. 3:10 
10 Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të; Por 

secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të.  

 

• Nëse nuk jemi të kujdesshëm, është e mundur që njerëzit të kthehen poshtë në shkallë negative nga mënyra se 

si i ungjillëzojmë. Nëse ne jemi të pakënaqur, të paarsyeshëm, të pamëshirshëm dhe të pandjeshëm. 

• Fjalët tona dhe jeta jonë duhet të jenë dëshmi për personin edhe për nevojën e shpëtimit nëpërmjet Krishtit 

Jezus. 

 

Fjalët e urta 11:30 
30 Fryti i të drejtit është një dru i jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtrat është i urtë.  

• Është mençuria dhe ndjeshmëria e Frymës së Shenjtë që na ndihmon të ungjillizojmë, të mbjellim farëra dhe të 

fitojmë shpirtra për Mbretërinë e Perëndisë. 

                                                                                                                                  

6. Gjërat që na pengojnë të ungjillëzojmë 
 
Urdhëri i Madh është për të gjithë. 
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''. 

  

 

A keni vënë re se sa e lehtë është për besimtarët e rinj t'u tregojnë njerëzve për Jezusin, pse?  

• Ata kanë dashurinë e parë për Jezusin. 

• Ata kanë një gëzim të pashuar brenda tyre. 

• Ata kanë kuptimin e qëllimit të jetës, kuptimin e planit të Perëndisë në jetën e tyre. 

• Ata nuk janë të frikësuar për të ndarë atë që Perëndia ka bërë për ta.  
• Ata luten shumë për njerëzit, miqtë dhe familjen. 
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Gjërat që na ndalojnë të shkojmë: 

 
6.1 - A e kemi humbur dashurinë e parë? 
Lluka 7: 47 
47 Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak''. 

  

• Shumë besimtarë që janë shpëtuar prej një kohe të gjatë e kanë humbur dashurinë e tyre të parë për Jezusin, 

ndërsa besimtari i ri ka ende një zbulesë të re brenda tij për hirin, dashurinë dhe faljen e Perëndisë. 

 

6.2 - A ke turp për mesazhin e ungjillit? 
Rom.1:16 
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.  
 
2 Tim.1:7 
7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.  

 

Është plani i Satanit që të na ndalojë të predikojmë Ungjillin në botë, për të na lidhur në turp dhe frikë. 

Bota do të përpiqet dhe do të të bëjë të kesh turp që je i krishterë, por mos ki turp. 

• Bota duhet të ketë turp - jo ne. 

• Si mund të kesh turp për atë që e do? 

 
Marku 8:38 
38 Sepse kujtdo që do t'i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar, për atë do 

t'i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë''. 

 
6.3 - Qëndrimi "nuk më intereson". 
Ky është një qëndrim i zemrës dhe i mendjes dhe ky na vë në gjumë frymëror, dhe nganjëherë ne kemi nevojë për një 

shuplakë të mirë në fytyrat tona frymërore për të na zgjuar, pse? - njerëzit po vdesin dhe janë duke shkuar në ferr dhe 

ne kemi përgjigjen për jetën e përjetshme! 

 
6.4 - Ti mund të thuash se nuk je ende mjaft i përgatitur për të shkuar. 
Nëse je duke pritur që të jesh plotësisht i përgatitur nga Perëndia para se të shkosh në botë, do të presësh shumë kohë. 

• Ti nuk do ta gjesh kishën e përsosur që i ka të gjitha në rregull, para se të shkosh dhe të predikosh. 

• Perëndia na ka thirrur thjesht që të shkojmë, Ai do të na përgatisë ndërkohë që shkojmë. 

 

6.5 - Ndoshta mendon se nuk je i thirrur. 
Të gjithë janë thirrur të shkojnë në botë për të predikuar ungjillin, në vendin e punës, në shtëpi, në rrugë, etj. 

Jezusi i trajnoi dishepujt e tij dhe më pas i dërgoi, thirrja jonë është gjithashtu e qartë; 
Gjoni 20:21; Mat.28: 18-19; Marku 16: 15; Luka 24:47 
21 Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: ''Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju''.  
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, 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese.  
47 dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.  

 

Mos prit që të bëhesh ungjilltar pastaj të shkosh, nuk funksionon kështu. Fillo me gjërat e vogla dhe gjërat e mëdha do të 

vijnë në kohë. 

 
7. Mbjellja e farës së bashku si kishë. 

 

Ka fara që e gjithë kisha mund të mbjellë në komunitet, kështu që komuniteti do të dijë që kisha jote ekziston - 

Ungjillizimi në rrugë. 
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• Ka fara që mund të mbillen në promovimin e unitetit të kishës, për shembull bashkimi me kishat e tjera për 

festime të caktuara - Nata e Përbashkët e Lutjes. 

• Çelësi për këtë lloj ungjillizimi është këmbëngulja - të shkosh çdo javë, në çdo sezon. Vini re se kjo nuk 

zëvendëson mbjelljen tonë personale, por ne mund ta përdorim këtë mbjellje të përbashkët si kishë, për të 

ndërtuar përvojën tonë. 

8. Mbjellja e farërave personalisht 
 

Perëndia na ka thirrur të gjithë të mbjellim farë në jetën e njerëzve në zonën ku jetojmë, tek miqtë, familja, kolegët e 

punës dhe madje edhe të huajve. Cilat janë fara personale që ne mund të mbjellim në jetën e njerëzve të tjerë? 

 
8.1 - Fjala e dëshmisë sonë. 
Kur japim dëshminë tonë personale tek njerëzit, ajo është një fushë që njerëzit e tjerë nuk mund ta hedhin poshtë ose të 

thonë se nuk është e vërtetë, sepse ne e kemi përjetuar personalisht. 

• Tek libri i Veprave, shohim që janë dhënë dëshmi të thjeshta, thjesht duke deklaruar se çfarë u kishte ndodhur 

atyre. 

• 4 Ungjijtë e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit ishin vërtet dëshmitë e këtyre njerëzve. 

• Dishepujt u thanë krerëve kundërshtarë fetarë të asaj kohe ...Ne nuk mund të mos flasim për atë që kemi parë 

dhe dëgjuar (Veprat 4:20). 

 

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. 

 

• Dëshmia jote është e fuqishme, prandaj jepu njerëzve që të mbjellin farë në jetën e njerëzve të tjerë, kështu që 

ata të thonë se në qoftë se kjo të ka ndodhur ty, kjo mund t'u ndodhë edhe atyre. 

 

8.2 - Farat e shenjave dhe mrekullive. 
Gjoni 20: 30-31 
30 Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër; 31 Por këto 

gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, ta keni jetën në emër të tij. 

• Të gjitha mrekullitë që u bënë nga Jezusi ishin në fakt hapa BESIMI për njerëzit e tjerë, që ata të besonin në Të 

dhe në mesazhin e ungjillit. 

 

Gjoni 5:36 
36 Por dëshmia që kam unë është më e madhe nga ajo e Gjonit; sepse veprat që Ati më ka dhënë të kryej -ato vepra që bëj 

unë, dëshmojnë për mua, se Ati më ka dërguar.  

 
Jezusi tha; 
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.  

 

Gjithashtu mund t'ju habisë që jo të gjithë njerëzit që shërohen e pranojnë Jezusin si Zot në jetën e tyre, pse? 

Luka 10: 9 
9 Dhe shëroni të sëmurët që do të jenë në të dhe u thoni atyre: "Mbretëria e Perëndisë ju është afruar".’  

• Jezusi nuk tha që Mbretëria e Perëndisë erdhi automatikisht tek ata që u shëruan, por ajo që ndodh është se kur 

mbillen thellë farat, njerëzit përballen me fuqinë e Perëndisë. 

 

8.3 - Fara e Ungjillit (Lajmi i Mirë) 
Rom. 10: 14-15 
14 Si do ta thërrasin, pra, atë, të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të 

dëgjojnë, kur s'ka kush predikon? 15Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: ''Sa të bukura janë këmbët 

e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira!'' 
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• Fara më e fuqishme është predikimi i "KRYQIT". Kjo është mënyra origjinale që Perëndia bëri që njerëzit të 

ktheheshin në besimin shpëtues. 

• Ungjilli ka fuqinë brenda vetes dhe kur shpallet dhe kuptohet, shpëtimi është vënë në dispozicion të dëgjuesit. 

 

Ungjilltarët e mëdhenj të së kaluarës kishin sukses sepse e paraqitën kryqin në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë dhe të 
fuqishme. 
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, 

 

Dhe besimi është i nevojshëm për shpëtimin nëpërmjet Fjalës, 

Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.  

 

9. Sot në shoqërinë tonë 
 

 

Disa njerëz mendojnë se "duke qenë se Perëndia është aq sovran", Ai mund të më shpëtojë në çdo kohë që Ai dëshiron. 

Kjo vjen nga doktrina sipas së cilës Perëndia është sovran dhe ai mund të bëjë çfarë të dojë. Kjo është çuar në ekstrem 
dhe ka dalë jashtë balancës, Zoti vërtet është sovran, por gjithashtu ka nevojë për bashkëpunimin e vullnetit të njerëzve. 

Sot është dita e shpëtimit, çdo ditë është dita e shpëtimit për ata që zgjedhin të shpëtohen, 

 
2 Kor.6: 2 
2sepse ai thotë: ''Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndihmova'' Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra, dita 

e shpëtimit. 

• Duhet të jemi të gatshëm t'u themi njerëzve 'sot është dita për ty'. 

 

Prediko fjalën që besimi të vijë tek ata, 
Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.  

• Kur njerëzit besojnë në zemrën e tyre dhe rrëfejnë me gojën e tyre, shpëtimi vjen. 

 
Rom.10: 8-13 
8 Po ç'thotë, pra? ''Fjala është pranë teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde''. Kjo është fjala e besimit, që ne predikojmë: 

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, 11 sepse Shkrimi thotë: 

''Kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet''. 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''.  
10.  Çfarë të bëjmë tani? 

Jakobi 1: 22 
22 Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. 

• Ne të gjithë duhet të kemi trajnim për ungjillizimin, por kjo nuk zëvendëson praktikën e shkuarjes dhe të bërit, 

ashtu siç bënë dishepujt. 

• Ne do të bëjmë gabime, do të keni dështime por do mësojmë prej tyre. 

• Me çdo përvojë të re, ti do të rritesh, dhe kjo do të të pajisë për mundësinë e ardhshme. 

 

Kur do të fillosh? Tani! Kërkoji Frymës së Shenjtë të të japë mundësi për të ndarë besimin tënd me dikë, për të dëgjuar 

drejtimin e Frymës së Shenjtë gjatë bisedës tuaj. 
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Disa udhëzime të dobishme. 

 
10.1 - Buzëqesh 
Njerëzit në botë nuk kanë asgjë për të buzëqeshur - ti ke! Ti ke lajmin e mirë, prandaj buzëqesh dhe ata do ta shohin dhe 

do të duan të dinë se për çfarë buzëqesh. 

 
10.2. - Dëgjoji njerëzit. 
Mëso artin e dëgjimit në një bisedë kur flet me dikë, kjo tregon se je i interesuar në ta dhe do të të lejojnë të flasësh në 

jetën e tyre. 

 
10.3 - Pranoje kur nuk di diçka. 
Kur nuk e di përgjigjen për një pyetje, pranoje, sepse kjo i tregon personit tjetër që je i sinqertë dhe kjo do t'i 

impresionojë. Përgjigjen mund ta gjesh më vonë dhe ta ndash me ta. 

 
10.4 - Fokusoje bisedën tek Jezusi. 
Gjithmonë kthehu tek Jezusi, mos e devijo bisedën, 
Veprat 4:12 
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".  

 
10.5 - Ji i vendosur! 
Ji i vendosur të shkosh dhe mos lejo asgjë të të ndalojë. Kur të vendosësh për të shkuar, do habitesh se sa gjëra do dalin 

në momentin e fundit për të të ndaluar. 

 
10.6 - Lutu! 
Ndërsa mësojmë të lutemi dhe të kalojmë kohë në lutje, ne do të bëhemi të ndjeshëm ndaj zemrës së Perëndisë dhe 

thirrjes për të fituar të humburit. Kërkoji Frymës së Shenjtë të të çojë te njerëzit që kanë nevojë të dëgjojnë lajmin e 

mirë. 

 
10.7 - Zhvillo ndjeshmërinë në frymën tënde. 
Ndërsa po i dëshmon dikujt, dëgjo udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Në heshtje, bëji atij pyetje në lidhje me personin, që 

të të ndihmojë të arrish në zemrën e tyre. 

 
10.8 - Ji një bërës. 
Jakobi 1: 22 
22 Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten 

 

• Dhe çfarë duhet të bëjmë? - të predikojmë ungjillin një bote që po vdes! 

 
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''.  

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.11 - The Bible Principle - Seed, Time & Harvest) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

1. Ligji i Zanafillës 
 

Zanafilla 1: 11-12 
11 Pastaj Perëndia tha: "Të mbijë toka gjelbërimin, barërat të nxjerrin farë dhe drurët frutorë të japin në tokë një 

frutë që të përmbajë farën e tij, secili sipas llojit të tij". Dhe kështu u bë. 12 Dhe toka prodhoi gjelbërim, barëra 

që e bënin farën sipas llojit të tyre dhe drurë që mbanin fruta me farën e tyre brenda, secili sipas llojit të vet. Dhe 
Perëndia e pa se kjo ishte mirë.  
 

• Një kuptim i duhur i këtij parimi do të të ndihmojë të kuptosh mënyrat e Perëndisë. Ligji i mbjelljes 

dhe korrjes është metoda parësore e Perëndisë në të gjithë Fjalën e Perëndisë dhe zbatohet në çdo 
fushë të jetës. 

 

Besëlidhja e Perëndisë me krijimin 
Zanafilla 8: 20-22 
20 Atëherë Noeu ndërtoi një altar për Zotin, mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogjsh të pastër dhe ofroi fli mbi 

altarin. 21 Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme dhe ai tha në zemër të vet: "Unë nuk do ta mallkoj më tokën për 

shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij; dhe nuk do të godas më 

çdo gjallesë, siç kam bërë. 22 “Derisa të jetë toka, nuk do të pushojnë kurrë së ekzistuari mbjellja dhe korrja, të 
ftohtit dhe të nxehtit, vera dhe dimri, dita dhe nata.”  
 

• Koha e farës dhe korrja është metoda e Perëndisë. Ligji i Zanafillës është një nga ligjet e caktuara të 

Perëndisë.  

• çdo gjë prodhon sipas llojit të vet dhe fara është në vetvete. Ajo funksionon kështu në gjithçka. 

• Kjo është arsyeja pse Ai dërgoi Fjalën e Tij. 
 

Marku 4: 26-29 (Jezusi duke folur) 
Shëmbëlltyra e farës në rritje 
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.  
 

• Jezusi tha se ti je ai që mbjell farën. Ti e flet atë nga goja jote.  

• Kur ti e flet atë, ajo është si një farë, ajo shkon në zemër - në frymën njerëzorë - dhe atje ajo fillon të 

rritet dhe të prodhojë.  

• Mbretëria e Perëndisë është sikur një njeri që hedh farën (ose mbjell) në tokë. Marku 4: 15-20 tregon 

që zemra e njeriut është toka ose ara. 

• Nganjëherë njerëzit heqin dorë para se të vijnë të korrat, ata heqin dorë gjatë procesit të rritjes dhe 

prandaj humbin të korrat e tyre. 
 

Marku 11:23 
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. 
 

• Ky është lloj i besimit të Perëndisë - kjo është mënyra se si Perëndia e bëri atë të funksionojë. 

• Mali për të cilin po flet Jezusi është çdo problem apo situatë në jetën tënde që duhet të ndryshohet, 
të hiqet ose të krijohet. 
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2. Të folurit e farës është pjesë e procesit! 
 

Ta thuash atë është e pjesë e mbjelljes, por ajo nuk do të ndodhë vetëm sepse e thua. 

 

Shpallja e Fjalës së Perëndisë mund të duket thjesht mekanike, por është proces i domosdoshëm i mbjelljes. 

• Por ne po flasim për mbjelljen e farave për të patur një korrje. Kur flet për fuqinë e fjalëve, po flet për 

fuqinë e farave.  

• Është jeta në atë farë që mbjell bujku, e cila shkakton manifestimin e gjërave që ai ka mbjellë.  

• Ka jetë në Fjalën e Perëndisë - në vetë premtimin. Është jeta që Perëndia ka hukatur në të. 

• Fjala e Perëndisë është farë e pakorruptueshme. Pra, çfarë do të përdorësh si farë, nëse nuk përdor 

Fjalën e Perëndisë? Premtimet e Perëndisë janë farat për një korrje. 
 

Vepro si do të vepronte Perëndia në një situatë të ngjashme.   

• Perëndia foli dhe e quajti dritë në vend të errësirës. 

• Ai foli gjërat që dëshironte, kështu që ne duhet të ndjekim shembullin e Tij siç bëri Jezusi. 

 

Zanafilla 1:26 
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".  

 
Si mund të sundojë njeriu?  

• Ashtu si Perëndia, me fuqinë e fjalëve të mbushura me besim.  

 

Marku 11:24 – Jezusi tha. 
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. 

 

Me fjalë të tjera, lut dëshirën; mos lut gjërat që nuk dëshiron. Fol gjënë e dëshiruar, madje edhe kur lutesh. 

 

3. Mbjellja nevojitet për të marrë të korrat. 
 
Ne na është mësuar që duhet t'i "themi gjërat ashtu siç janë." Kjo nuk është një metodë biblike.  

• Nëse dëshirat e tua janë në përputhje me Fjalën e Perëndisë, atëherë thuaje në atë mënyrë që e do. 

Thuaje në atë mënyrë që e tha Perëndia. Kur sheh mungesa dhe probleme në jetën tënde, shpall 

bollëk dhe paqe. Kjo është fara që po mbjell.  

• Shko te Fjala e Perëndisë, gjej premtimin dhe mbill farën që dëshiron për një korrje. 

 

Problemi është që njerëzit thonë disa gjëra, mbjellin disa farëra, pastaj ikin dhe i lënë ato. Ti nuk ke 

domosdoshmërisht të korra vetëm sepse mbjell farën. Ti duhet të kujdesesh për atë farë. Duhet kohë që këto 
gjëra të shfaqen (të rriten). 

 

• Fermeri nuk do të ketë domosdoshmërisht të korra vetëm sepse ai mbjell. Por mbjellja është pjesë 
për marrjen e të korrave. Nuk do të ketë të korra pa mbjellje. 

• Por gjëja që Perëndia ka krijuar për të na bërë të fitojmë në jetë mund të veprojë edhe në të kundërt 
për ne, nëse nuk ndjekim librin e udhëzimeve - Fjalën e Perëndisë. 
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• Njerëzit thonë, "Kjo puna e të shpallurit vetëm më vendos në skllavëri. Nuk guxoj të them gjë, sepse 

duhet të kem shumë kujdes për atë që them." 

• Njerëzit janë vazhdimisht duke rrëfyer gjëra negative dhe jo ato që thotë Perëndia. 

 

4. Dhe do të të bindet! 
 
Luka 17: 5-6 
5 Atëherë apostujt i thanë Zotit: ''Na e shto besimin''. 6Dhe Zoti tha: ''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. (ALBB) 

 

• Jezusi po flet për "forcën e besimit " ("shërbëtori i besimtarit " - Luka 17: 7-10) duke iu bindur atyre 

që pastaj do të përdoreshin për të hequr pemën. 

 

Jezusi, Ai tha se do të bindej. 

• Jezusi u tha apostujve, ju nuk keni nevojë për më shumë besim, ju duhet të kuptoni se besimi 
funksionon si një farë dhe nëse nuk e mbillni atë, ajo nuk do të prodhojë të korra. 

• Besimi nuk vjen duke e kërkuar atë, besimi vjen duke dëgjuar fjalën e folur të Perëndisë. (Rom. 10:17) 

• Një farë nuk prodhon gjë, nëse nuk e mbjell. Kur e mbjell, ajo do të prodhojë një korrje të vetes. 

• Dishepujt duhej të ishin të gatshëm të mbillnin besimin e tyre në mënyrë që ai të rritej. 

• Njerëzit që ngrihen vetëm mendërisht në Fjalën e Perëndisë nuk mbjellin besimin e tyre. 
 

Fjala e Perëndisë është vullneti i Perëndisë, por ajo nuk do të ndodhë në jetën tonë thjesht sepse është 

vullneti i Perëndisë.  

•  Fjala duhet të jetë brenda teje dhe nëse Fjala është brenda, ajo do të shfaqet. Fjala prodhon kur ajo 
mbillet në zemrën ose frymën e njeriut. 

 

Jezusi u tha apostujve: "Po të kishit besim sa një farë, do t'i thonit ... ose" do t'u bindej fjalëve tuaja të 
mbushura me besim, po të kishit besim sa një farë ". 

• Ai flet për zonat problematike në jetën tënde, për situatat me të cilat ballafaqohesh dhe për rrethanat 

që nuk di si t'i përballosh. 

 

Dy të vërteta themelore mbi besimin:  

• 1. Besimi është si një farë dhe funksionon si një farë. 

• 2. Ti e mbjell atë duke e folur atë nga zemra jote. 
 

Kjo është mënyra se si Adami do të kishte sundimin në fillim.  

• Adami duhej ta bënte atë me besimin e tij dhe me fuqinë e fjalëve për të vepruar në sundim.  

• Adami duhej të vepronte në mënyrën që veproi Perëndia me anë të besimit dhe fjalëve, sepse ai ishte 

në ngjashmëri me Perëndinë 

 

5. Ligjet frymërore të vendosura në lëvizje nga gjuha. 
 
Jakobi 1:26  
26 Nëse ndonjëri prej jush mendon se është fetar, dhe nuk e ngre gjuhën e tij por e mashtron zemrën e vet, kjo 

fe është e padobishme.Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, edhe nuk i vë fre gjuhës së vet, 

sigurisht ai e mashtron zemrën e vet, feja e këtij është e kotë.  
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Njerëzit flasin të gjitha llojet e gjërave që shkatërrojnë besimin e tyre dhe e mashtrojnë zemrën e tyre. 

• Ata fillojnë në jetën e tyre të krishterë duke pasur besim të madh, por mund të përfundojnë duke 

besuar dhe duke folur gjithçka që thotë bota. 

• Ajo që ata besonin në fillim do të zhduket, sepse "besimi" vjen duke dëgjuar dhe "frika" gjithashtu 
vjen në të njëjtën mënyrë. 

• Nëse lutesh për një gjë (fjalën e Perëndisë) dhe thua një gjë tjetër (fjalë nga bota), thëniet e tua do 
të neutralizojnë lutjen tënde. 

 

Mëso të veprosh me fuqinë e Fjalës së Perëndisë dhe ligjin e besimit. Ne të gjithë mund ta kuptojmë ligjin 

natyror.  

• Ekziston ligji natyror i gravitetit që e dimë se funksionon gjatë gjithë kohës.  

• Fjala e Perëndisë është ligji frymëror dhe funksionon kur e zbaton siç duhet në situatën tënde. 
 

Ne duhet të kuptojmë se duhet të shkojmë sipas rregullave të Perëndisë dhe mënyrës së Tij të veprimit në 

besim. 

• Perëndia ka disa rregulla dhe rregullore në lidhje me ligjet e Tij dhe kur veprojmë në ligjin frymëror, 

duhet të veprojmë sipas rregullave dhe rregulloreve të Perëndisë që Ai ka vendosur. 

 

Ne kemi mësuar se si të veprojmë në ligjet e energjisë elektrike dhe për sa kohë që nuk i shkelim ato ligje, ne 
mund ta përdorim energjinë elektrike në mënyrë të sigurtë. 

• Energjia elektrike është shërbëtori yt - i gatshëm për të të shërbyer në çdo moment ashtu siç është 

edhe "besimi". 

• E njëjta forcë mund të jetë shkatërruese nëse një person shkel ligjet. 

 

Fjalët e Urta 18:21 thotë, vdekja dhe jeta janë në fuqinë e gjuhës. Besimi do të ndërtojë dhe frika do të 
shkatërrojë - të dyja duke përdorur të njëjtin sistem por duke rrjedhur në drejtime të kundërta frymërore. 

 

6. Bota frymërore dhe bota natyrore kontrollohen nga Fjala e Perëndisë. 
 

Bota frymërore mund të kontrollohet nga Fjala e Perëndisë.  

 

Mateu 16:19 
19 Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, 

dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej''.  

 

• Me fjalë ti mund të lidhësh gjëra ose mund të çlirosh gjëra të tjera.    

• Armiku dëshiron të veprojë tek autoriteti i fjalëve të tua. 
 

A e kupton se çfarë mund t'i bëjnë frymës tënde fjalët negative? Ato nuk mund të ndikojnë shumë tek të 

tjerët, por do të ndikojnë tek ti.  

• Fjalët e folura janë të fuqishme sepse ti i përdor ato në frymën tënde. 

 

Fjala e Perëndisë në gojën tënde prodhon një forcë frymërore të quajtur "besim" në frymën njerëzore. 

 
Hebrenjve 11: 1 thotë se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; Pra, 

besimi është dëshmi e atyre gjërave për të cilat shpreson.  

•  Ky besim vjen nga Fjala e Perëndisë. Besimi është të dyja, edhe siguria dhe tregimi i gjërave të 

dëshiruara. 
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Një fermer ka farën për një korrje dhe aftësia për të riprodhuar është në atë farë. Do të prodhojë të njëjtën 

farë shumë herë më shumë se ajo që mbjell. 

• Fjala e Perëndisë - premtimet e Tij - janë po aq të fuqishme. 

 

Asnjë grimë e fuqisë nuk është larguar nga Fjala Ime. Në Fjalën Time ka po aq fuqi tani sa ç'kishte ditën kur 
e fola. Fjala ime nuk është e zbrazur nga fuqia - por populli im është pa fjalë. Ata nuk flasin atë që kam 
thënë Unë. Por ata flasin atë që thotë bota. Ata flasin atë që thotë armiku. 
 

Ashtu siç ka fuqi krijuese në Fjalën Time kur ti e flet, ashtu ka edhe fuqi të keqe në fjalët e armikut për të 
prekur dhe shtypur të gjithë ata që i flasin ato. 
 

7. Besimi dhe frika vjen nga dëgjimi 
 

Edhe kjo e vërtetë është reciproke. Meqenëse ka fuqi frymërore në Fjalën e Perëndisë për të çliruar besimin, 

ka edhe fuqi frymërore në fjalët e armikut për të çliruar frikën. 

• Besimi tek Zoti vjen duke dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe besimi në djallin vjen duke dëgjuar fjalët e 
djallit. Besimi në djallin quhet frikë. 

• Unë dëgjoj premtimin e Perëndisë dhe dëshiroj premtimin e Perëndisë. Unë flas premtimin e 
Perëndisë që çliron forcën frymërore në mua, të quajtur besim, që është thelbi i gjërave të 
dëshiruara. Besimi në Perëndinë dhe në Fjalën e Tij vjen duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë. 

 

Frika vjen duke dëgjuar fjalët e djallit. Pra, nëse dëgjimi i fjalëve të Perëndisë prodhon besim, dëgjimi i fjalëve 

të djallit prodhon frikë. 

• Ashtu si besimi është thelbi i gjërave të dëshiruara, frika është thelbi i gjërave që nuk janë të 
dëshiruara. 

 

Kjo është arsyeja pse duhet t'i rezistosh frikës, ashtu siç i reziston djallit.  

• 25 për gjëja që kisha shumë frikë, më erdhi, Dhe ajo që unë kam frikë ka ndodhur me mua. Sepse ajo 

që më tremb më shumë më bie mbi krye, dhe ajo që më tmerron më ndodh. (Jobi 3:25) 

 

Si e kapërcen frikën? Duke folur Fjalën e Perëndisë.  

• Është shkruar: "Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë". 
(Mat 4: 4) 

• Kur flet jo sipas Fjalës së Perëndisë, je duke prodhuar frikë. 

 

8. Mos fol atë që thotë armiku, fjalët e botës. 
 

Psalmi 45: 1 
1 Më burojnë nga zemra fjalë shumë të ëmbla; unë i këndoj mbretit poemën time. Gjuha ime do të jetë si pena 

e një shkruesi të shpejtë.  

 
Nëse flet fjalët e armikut, ti po shkruan fjalët e armikut në tryezën e zemrës tënde.  

• Arsyeja pse disa njerëz janë aq të mbushur me frikë është se ata besojnë gjithçka që shohin dhe 

dëgjojnë në televizion.  

 

Luka 21:26 (Jezusi flet për ditët e fundit) 
26 njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do ta pllakosë botën, sepse fuqitë qiellore do të 

lëkunden.  
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• Jezusi po flet për pjesën frymërore të njeriut: frymën njerëzore. Ai po flet për "tokën" që Ai ka 

vendosur në ty - ku mbretëria është realitet i gjallë. 

• Jezusi është duke thënë se mbretëria në zemrën e njeriut nuk do të funksionojë siç duhet për shkak 
të frikës. 

 

9. Fol Fjalën e Jetës - Fjalën e Perëndisë. 
 

Gjoni 6:63 
63 Është Fryma që jep jetë; mishi nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë.  

 

Ka jetë në çdo Fjalë të Perëndisë. Në fakt, Jezusi e tha në këtë mënyrë: «Fjalët që po ju them, janë frymë dhe 

jetë.»   

• Ka jetë frymërore në çdo Fjalë të Perëndisë. 

• Fjalët e tua prekin frymën tënde dhe ti mund të flasësh fjalë jete në frymën tënde duke rënë dakord 
me Perëndinë.  

• Ti mund të flasësh fjalë të vdekjes për frymën tënde duke rënë dakord me djallin. 

 

Fjalët e urta 18:14 
14 Fryma e njeriut i jep krahë në sëmundjen e tij, por kush mund ta ngrejë një frymë të demoralizuar?  

 

• Fryma e njeriut, fryma njerëzore, do të mbështesë dobësinë e tij. Një përkthim thotë se fryma 
njerëzore do të mbajë dobësinë ose lëngatën. Sido që të jetë, do të ndodhë. Fryma e njeriut, zemra e 

njeriut, do të mbajë dobësinë, në varësi të asaj që do të flasësh në  frymën tënde. 

• Kjo është ajo që thotë Fjala e Perëndisë në lidhje me të. Zemra do ta përzërë ose ruajë dobësinë. 

 

10. Ki kujdes çfarë mbjell. 
 

Ki kujdes çfarë mbjell. Njerëzit ndonjëherë luten për gjëra të gabuara. 

• Nëse lut problemin në lutje, atëherë do të kesh më shumë besim tek problemi, sepse besimi vjen nga 

dëgjimi. 

• Ti mund të shkatërrosh besimin tënd nëse lut problemin dhe ajo lutje hap derën e djallit. 

• Zgjidhja e kësaj situate? Është e thjeshtë - gjej përgjigjen në Fjalën e Perëndisë, pastaj lut përgjigjen. 

 

Do të ngrihesh nga ajo lutje duke pasur besim në premtimet e Perëndisë për të përmbushur nevojën tënde.  

• Jo sepse kërkove besim, por sepse citove premtimin e Perëndisë në lutjen tënde. Besimi në Zotin 
vjen duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë.  

 

Perëndia e lartëson Fjalën dhe Emrin e Tij (Psalmet 138: 2). Prandaj, Fjala e Perëndisë është e rëndësishme në 

jetën tonë. 

• Ne duhet të kujdesemi për gojën tonë dhe të vendosim të flasim vetëm gjërat që bien dakord me 
Fjalën e Perëndisë. Fol gjëra që janë në përputhje me Fjalën e Tij. 

 

Jezui tha se Ai foli vetëm për atë që dëgjoi nga Ati i Tij. (Gjoni 8:26.) 

• Ti do të shohësh që gjërat do të ndryshojnë në situatën tënde kur të fillosh të rrëfesh me besim atë 
që dëshiron. 

• Vazhdo ta bësh, sepse Fjala e Perëndisë vepron për të sjellë manifestimin e asaj që premtoi 
Perëndia. Mos harro se fara është në vetë premtimin. 
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Mos i thuaj Perëndisë atë që thotë djalli, ndrysho shpalljen për situatën sipas premtimit të Fjalës së Perëndisë. 

• Shpall të vërtetën mbi faktin, - kjo nuk është gënjeshtër sepse Fjala e Perëndisë është e Vërteta 

(Gjoni 17:17). 

• Nuk do ndodhë brenda ditës, është një proces i rinovimit të mendjes që kërkon pak kohë. 
 

Ti dëgjon kaq shumë njerëz që thonë, "nuk dëgjoj kurrë nga Perëndia". 

• Ata janë të shpejtë për të të thënë se çfarë u thotë djalli dhe kanë më shumë besim në të se tek zëri i 

Perëndisë.  

• Filloni të shpallësh se e dëgjon zërin e bariut të mirë dhe nuk e dëgjon zërin e një të huaji. 

 

11. Veprimet e tua duhet të përputhen me besimin tënd. 
 

Por duhet ta bësh. Nuk është një çështje e të thënit, besimi dhe veprimet e tua duhet të ndjekin besimin tënd. 
 

Mbretëria e Perëndisë është si një bujk që hodhi farën në tokë.  

• Ti duhet të mbjellësh farën dhe të besosh sipas Markut 11: 22-26, atëherë do të vijë korrja.  

• Të korrat do të vijnë. Duhet të vijnë. Është premtimi i Perëndisë.  

• Nëse mbjell farën, përfundimisht do marrësh të korra, sepse ligji i mbjelljes dhe i korrjes është ende 

në fuqi. 

• Nuk do të pushojë (ndalet) derisa të jetë toka. Kjo është metoda e Perëndisë dhe do të funksionojë 
për ty. 

 

Zgjedhja është e jotja. Por duhet të marrësh një vendim për ta bërë këtë. Nëse nuk je i kënaqur me të 
korrat e tua, kontrollo farën që po mbjell. Nëse mbjell farën e pakorruptueshme të Fjalës së Perëndisë, të 
korrjat e tua janë në rrugë të mbarë. 

 

 

 
 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
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(2.12 - The Bible Principle - The Tongue and its Power) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Ka fuqi krijuese tek gjuha 
(Shkrimet nga ALBB) 

Fjalët e Urta 18:21 
21 Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e duan do të hanë frytet e saj. 

 

Një sekret biblik-  

• Fjalët janë frymërore dhe mbartin fuqi krijuese.  

• Fjalët që flasim mund të mbajnë fuqinë e jetës krijuese të Perëndisë.  

• Fjalët që flasim mund të mbajnë fuqinë krijuese të armikut - vdekjen 

Perëndia krijoi racën njerëzore - 

• Njerëzimi ka aftësi të veçantë për të zgjedhur fjalët e tij.  

• Kjo aftësi e bën njeriun të ndryshëm nga të gjitha krijesat e tjera, madje edhe nga engjëjt.  

• Engjëjt flasin vetëm fjalët që Perëndia u thotë atyre të flasin. (Psalmet 103: 20) 

 

2. Perëndia i ka bërë fjalët për të qenë krijuese 
 

Perëndia përdori fjalë kur Ai krijoi qiellin dhe tokën. "Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e 

Perëndisë, " (Hebrenjve 11: 3).  

• Perëndia foli dhe bota u krijua, Zanafilla 1 "Dhe Perëndia tha: " Le të ketë dritë dhe drita u bë" (vargu 3).  

"Dhe Perëndia tha", shfaqet dhjetë herë në kapitullin e parë të Zanafillës. -  

• Fryma e Shenjtë e shkroi në atë mënyrë për të theksuar se sa pjesë jetësore kanë luajtur fjalët në Krijim. 

• Çdo herë që Perëndia foli, Ai çliroi besimin e Tij-fuqia krijuese për të realizuar fjalët e Tij.  

• Ai krijoi të gjitha gjërat me fuqinë e Fjalës së Tij dhe është duke mbajtur gjithçka me fuqinë e madhe e Fjalës së 

Tij. (Heb.1:3) 

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.  

 

• Njeriu u krijua nga fjalët plot besim të Perëndisë - nga fjalët e fuqisë, sundimit dhe jetës.  

• E gjithë fuqia që duhej për të patur sundimin mbi tokën ishte pjesë e njeriut që nga fillimi. 

• Adami ishte krijuar në ngjashmërinë e Perëndisë (por jo Perëndi) dhe, rrjedhimisht kishte një vullnet të lirë. Ne 

jemi nga prindërit tanë, por nuk jemi prindërit tanë! 

Zanafilla 1:28  
28Dhe 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".  

 

• Ai bëri një besëlidhje (marrëveshje, kontratë) me njeriun. Njeriu u krijua me fuqi nëpërmjet fjalëve. 

• Pastaj Perëndia i dha autoritetin njeriut për përdorimin e asaj fuqie duke i garantuar atij sundim mbi këtë tokë. 

• Njeriu kishte autoritet total për të sunduar dhe ai duhej të sundonte duke folur fjalë që do të mbanin fuqinë 

dhe vajosjen. 
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3. Prishja e sistemit dhe fuqisë origjinale të Perëndisë 
 

Përmes hyrjes së Satanit - fuqia e fjalëve u prish për të sjellë vdekjen dhe shkatërrimin. 

 

Satani nuk është një perëndi, ai është një engjëll i rënë, pra nuk ka fuqi krijuese në të. 

• Si një engjëll i Perëndisë në të kaluarën, Satani (ose Luciferi) i ishte ndaluar të vepronte me vullnetin e vet, por ai 

zgjodhi të lartësonte veten mbi Perëndinë.  

Ai u përpoq të përdorte fuqinë e fjalëve kundër Perëndisë kur tha:  

 

Isaia 14: 13-14 (Satani duke folur) 
13 Ti thoshe në zemrën tënde: "Unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim përmbi yjet e Perëndisë; do të ulem mbi 

malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut; 14 do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve, do të jem i ngjashëm me 

Shumë të Lartin".  

• Duke zgjedhur fjalët e tij, Satanai zgjodhi të qëndronte kundër Perëndisë.  

Isaia 14:15 (Perëndia përgjigjet)  
15 Po përkundrazi do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës.  

• Menjëherë, Satani u dëbua nga qielli. 

Satani i afrohet Adamit dhe Evës në Kopshtin e Edenit për të sfiduar bindjen e tyre ndaj Perëndisë. 
 

Zanafilla 2: 16-17 

 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.” 

• Por Satanai erdhi në formën e një gjarpri dhe u tha atyre (Zanafilla 3: 1): 1Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha 

bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia: "Mos hani nga 

të gjitha pemët e kopshtit?" 

• 1 Timoteut 2:14 thotë gruaja u mashtrua, dhe jo burri. 

Adami e kuptoi dhe e dinte se çfarë po bënte kur nuk iu bind urdhrit të Perëndisë dhe mori frutin e ndaluar. - 

• Përmes asaj mosbindje, Satani ishte në gjendje të merrte autoritet në tokë.  

• Ai u bë zot i njeriut - 2 Korintasve 4: 4 e quan "perëndia i kësaj bote". 

 

4. Fjala e Perëndisë u bë mish 
 

Perëndia kurrë nuk ka bërë asgjë pa e thënë atë së pari - kjo është mënyra e Tij e veprimit. 

• Njeriu nuk i bindet Perëndisë, autoriteti i transferohet Satanait. 

• Perëndia detyrohet të kthehet tek Fjala e Tij: 

• Perëndia kërkoi një njeri i cili do t'i mësonte fëmijët e tij dhe do t'i besonte Atij - Ai gjeti Abramin. 

• Ai bëri një besëlidhje me Abramin. Një besëlidhje që do të zgjaste përgjithmonë. (Zanafilla 17: 4, 6-7) 

• Perëndia filloi të flasë Fjalën e Tij përsëri në tokë nëpërmjet Profetëve përgjatë mijëra vjetëve. 

• Së fundi Fjala u bë Mish - Jezusi. (Gjoni 1:14) 

Fjala, e cila ekzistonte para themelimit të tokës, jetoi për tridhjetë e tre vjet si njeri.  

• Jezusi shërbeu për tre vjet si një profet nën Besëlidhjen Abrahamike.  

• Pastaj Ai e dha veten për të qenë sakrifica e fundit e Besëlidhjes së Vjetër.  

• Ai u bë qengji i flijimit, u ofrua në altarin e Kryqit për një arsye: për të mposhtur Satanain.  
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• Jezusi ishte Adami i fundit (1 Korintasve 15:45) dhe Ai e kaloi testin ku Adami i parë dështoi. Ai pagoi çmimin për 

shkeljen e Adamit. 

• Jezusi mundi Satanin duke shkuar në kryq, duke vdekur një vdekje të tmerrshme, dhe duke kaluar tri ditë e netë 

në zemër të tokës, vetë ferri (Mateu 12:40). Veprat 2 thotë se Jezusi u ngrit, u çlirua nga dhimbjet e vdekjes 

(vargu 24). Jezusi quhet i parëlinduri nga të vdekurit (Kolosianëve 1:18). Ai ishte njeriu i parë që u lind përsëri 

nga vdekja në jetë. Kur Ai iu shfaq Gjonit në Ishullin e Patmosit, Ai tha:17 Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të 

tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: ''Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i 

fundit, 18 dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, Amen. dhe unë i kam çelësat e 

vdekjes e të Hadesit. " (Zbulesa 1: 17-18). 

• Jezusi fitoi dhe i mori satanit çelësat e ferrit. Ai mori përsëri autoritetin që Satani ia kishte vjedhur Adamit në 

Kopshtin e Edenit. Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, ua tregoi sheshit njerëzve, duke ngadhënjyer 

mbi ata në të. (Kolosianëve 2:15). 

5. Autoriteti ynë si besimtarë 
 
Satani është ende "perëndia i kësaj bote" (2 Korintasve 4: 4) dhe ai ka autoritet në tokë mbi njerëzit natyrorë.  

• Ne nuk jemi nga kjo botë, kështu që Satani nuk është perëndia ynë! Te Mateu 28: 18-19, Jezusi tha: "''Mua më 

është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra ,... ..  

• Marku 16: 15-18 i jep çdo besimtari autoritetin që të kundërshtojë Satanain.  

• Nëpërmjet Jezusit, ne jemi çliruar nga fuqia e errësirës dhe jemi çuar në mbretërinë e Perëndisë (Kolosianëve 

1:13) 

2 Korintasve 10: 4 
4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të shkatërruar fortesat, 

• Perëndia na ka dhënë armë shpirtërore për të luftuar me të - ato janë armët e tij! 

Ef.6: 17 
17 Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e Frymës, që është fjala e Perëndisë. 

• Baza e të gjitha armëve tona është "shpata e Frymës, që është fjala e Perëndisë - Ungjilli ". 

• Jezusi ka një shpatë të mprehtë me dy tehe, shpatë që del nga goja e tij. (Zbulesa 1:16) 

• Ne duhet të njohim armët tona dhe të dimë se si funksionojnë. 

• Satani do të sfidojë, por si një "besimtar", ti ke autoritet mbi të në emër të Jezusit. 

• Që satani të anashkalojë "Perëndinë ose një besimtar", ai duhet të shmangë Fjalën e Perëndisë, sepse tek Fjala e 

Perëndisë qëndron fuqia. 

6. Gjuha është një gjymtyrë e vogël 
 

Jakobi 3: 1-18 
1 Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, 2 sepse të gjithë gabojmë në 

shumë gjëra Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë 

trupit..  
3 Ja, u vëmë fre në gojë kuajve, që të na binden, dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. 4 Ja, edhe anijet, edhe pse 
janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku do timonieri. 5 

Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! 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. 7 Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvarranikësh e kafshësh të detit mund të 

zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, 8 kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë; është një e keqe e 

papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës. 9 Me atë ne bekojmë Perëndinë dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që 

janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë. 10 Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte 

kështu. 11 Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrimë ujë të ëmbël e të hidhur? 12 A mundet të prodhojë fiku ullinj, ose hardhia  
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fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të japë ujë të kripur dhe të ëmbël. 13 Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregojë 

me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. 14 Por në qoftë se ne zemrën tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, 

mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. 15 Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është tokësore, 

shtazore, djallëzore. 16 Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija. 17 Kurse dituria që 

vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe 

jo hipokrite. 18 Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen.  
  

Dy pika për të kuptuar: 
 

1. Nuk ka asgjë në këtë tokë aq të madhe apo aq të fuqishme, duke përfshirë trupin fizik, që nuk mund të kontrollohet 

nga gjuha.  

2. E gjithë natyra dhe rrethanat që rrethojnë çdo qenie njerëzore janë të kontrolluara nga gjuha e atyre personave. 
 

Në vargjet 3-5, Jakobi përdor disa shembuj si ilustrim: 
 

• Këtu Bibla bën një krahasim dhe lidhje midis timonit të anijes, frerin në gojën e një kali dhe gjuhën njerëzore, 

megjithëse ato duken shumë të vogla, të gjitha kanë fuqi për të kontrolluar. 

• Perëndia na ka krijuar në ngjashmërinë e Tij që të përdorim edhe gjuhën dhe fjalët tona për të kontrolluar 

rrethanat e jetës; dhe gjuha dhe fjalët e tua janë faktori vendimtar në jetën tënde për fitore ose humbje. 
 

7. Gjuha është një zjarr 
 

Tek Jakobi 3: 5-7 (bëhet një krahasim midis gjuhës dhe ndezjes së një zjarri.)  
5 Kështu edhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! 6 Ja, 
një zjarr i vogël ç'pyll të madh djeg! ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona, gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e 
natyrës dhe ndizet nga Gehena. 
 

• Satanai do të përpiqet të kontrollojë jetën e një personi ose një zonë të jetës së një personi, duke kapur së pari 

gjuhën e atij personi, për të marrë fjalët (krijuese) të tij, dhe këtu është zjarri i parë - shkëndijat. 

• Duke qenë se satanai nuk ka fuqi krijuese ai duhet të përdorë fjalët e një personi kundër po të njëjtit person për 

të patur autoritet në jetën e atij personi; ai fillon me gjuhën - ky është vendi ku fillon zjarri. 

• Fjala e Perëndisë gjithashtu thotë se gjuha ndizet nga ferri dhe se ajo kontrollon rrjedhën e natyrës, jetën e një 

personi! 

• Një zjarr i madh fillon me shkëndijë, me dru të vegjël, para se pjesët më të mëdha të drurit të marrin zjarr; 

kështu është edhe me jetën e një personi.  

• Satani vë mendime në mendjen e një personi ose krijon rrethana në mënyrë që personi të fillojë të flasë gjëra 

negative, këtu fillon zjarri ose problemet. Ndërsa personi vazhdon të shpallë situatën ose mendimet, ato 

përfundimisht do të bëhen realitet në të natyrshmen dhe personi do të ndërtojë një mal (një problem). 

 

8. Fjalët janë përgjigje! 
 

Mateu 6:31 (Jezusi duke folur) 
31 Mos u shqetësoni, pra duke thënë, "Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?".  

 

• Satanai i vë mendimet negativen në mendje dhe nëse një person banon në mendimin e tij shumë kohë, 

përfundimisht ai do të dalë nga goja dhe do të shkojë tek veshi fizik dhe poshtë në zemrën ose frymën e atij 

personi. 

• Kur ai është në zemër ose në frymë, në fund do të dalë në fjalët e mbushura me "frikë" dhe do të fillojë të 

prodhojë të korrat e asaj "fare fjale"! Personi po "thërret atë që nuk ka për momentin" edhe pse ai nuk e di që 

po e bën këtë; ai është në procesin e ndërtimit të malit të tij me fjalët e tij. 
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Mateu 15:11, 18 
11 Njeriun nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriun''.18 Por gjërat që  dalin nga goja, dalin 
nga zemra, dhe ato ndotin njeriun.  

 

• Nuk është ushqimi që ha një njeri që e ndot atë, por ajo që del nga goja ose zemra me fjalë që e ndotin. 

 

Jakobi 3: 10-12 
10 Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. 11 Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta 

vrimë ujë të ëmbël e të hidhur? 12 A mundet të prodhojë fiku ullinj, ose hardhia fiq?  Kështu asnjë burim nuk mund të japë 
ujë të kripur dhe të ëmbël.  
 

• Duke qenë se asnjë burim nuk jep ujë të kripët dhe jo të kripur, kështu as besimi dhe frika nuk dalin nga goja e 

të njëtit person. 

 

Mateu 12:34 (Jezusi duke folur) 
34 O pjellë nepërkash! Si mund të flisni mirë, kur jeni të këqij? Sepse ç'ka zemra qet goja.  
 

9. Duke folur Fjalën në besim 

 
Ashtu si një zjarr natyror fiket nga uji, kështu edhe rrethanat natyrore mund të hiqen, ndryshohen ose shtohen duke 

përdorur Fjalën e Perëndisë - larja "në Fjalën e Perëndisë" (Efesianëve 5:26). 

 

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''.  

 

• Ashtu si fuqia e Satanait u çlirua nga «fjalët e frikës», ashtu edhe fuqia e Perëndisë çlirohet nga «fjalët e 

besimit». 

 
Mateu 16:19 
19 Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe 

gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej''.  

 

• Të gjitha rrethanat dhe problemet negative mund të ndryshohen duke "lidhur" veprimet e Satanit dhe pastaj 

"duke çliruar" Perëndinë nëpërmjet Fjalës së Tij në atë situatë. 

 

10. Si vepron satani 
 

Satani do të përpiqet të kontrollojë jetën e një personi, i "rilindur" ose jo, përmes fuqisë së gjuhës së atij personi. Ai 

krijon rrethana negative dhe / ose vë mendime të këqija në mendjen e personit, në mënyrë që personi të fillojë të flasë 

atë që ai beson se dëgjon, ndien, sheh ose mendon. 

 

Duke qenë se ai nuk ka fuqi krijuese brenda vetvetes, Satani mbështetet në mashtrimin për të krijuar probleme në jetën 

e një personi, duke përdorur fuqinë e fjalëve dhe gjuhës së tij. Ashtu sikurse ka fuqi krijuese në Fjalën e Perëndisë kur ajo 

flitet në BESIM, kështu që ka fuqi krijuese në fjalët e satanait kur flitet në FRIKË; të dyja, edhe besimi dhe frika do ta 

bëjnë atë të bëhet realitet në të natyrshmen; BESIMI është sistemi origjinal dhe frika është sistemi i falsifikuar ose i 

çoroditur, sistemi origjinal i Perëndisë i përdorur mbrapsht!  
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Jobi 3:25 
25Sepse ajo që më tremb më shumë më bie mbi krye, dhe ajo që më tmerron më ndodh.  

 

• Satani do të të thotë se gjykimet, problemet, presionet dhe stuhitë e jetës janë aty për të të mësuar diçka, por 

Perëndia përdor Fjalën e Tij (2 Tim 3:16) dhe frymën e së vërtetës, Frymën e Shenjtë, (Gjoni 16:13) për të të 

mësuar dhe për të të sjellë në çdo të vërtetë. 

• Satanai do të përpiqet të të bëjë të besosh "traditat dhe fenë" për të mbajtur vëmendjen tënde larg nga Fjala e 

Perëndisë dhe për të të mbajtur në skllavëri. 

• Gjuha mund të zbutet, por vetëm nga Fjala e Perëndisë!  

• Zemra e një personi do të mbushet shumë shpejt nga fjalët e FRIKËS ose fjalët e BESIMIT; dhe ato fjalë do të 

përcaktojnë rrjedhën natyrore të jetës së atij personi këtu në tokë dhe në përjetësi. 

• Një përkufizim i frikës(en. F.E.A.R. -------- False _ Evidence _ Appearing _ Real.) Fakte të rreme 

që duken të vërteta. 
 

 

11. Si të ndalësh satanin: është shkruar! 
 

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 dyshime dhe pa 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. 
 

 

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, vendosur ose hequr gjëra në jetë! 

 

 

 

12. Një fjalë e fundit 
 

Zemra e një personi do të mbushet shumë shpejt nga fjalët e FRIKËS ose fjalët e BESIMIT; dhe ato 
fjalë do të përcaktojnë rrjedhën natyrore të jetës së atij personi këtu në tokë dhe në përjetësi. 
 
 
 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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(2.13 - The Bible Principle - Calling Things Into Reality) 

  (Shkrimet nga ALBB)  

 
[Thirrja e atyre gjërave që nuk ekzistojnë, sikur të ekzistonin tashmë!] 

 

1. Hyrje 
 

1.01 -  Ky është një parim në Bibël që do ta përdorësh vazhdimisht në ecjen tënde të krishterë në jetë. 

• Përdoret për të thirrur në manifestim premtimet e Perëndisë. 

• Përdoret për jetën tënde të lutjes dhe lutjen për shërimin. 

• Përdoret për largimin e problemeve (maleve) nga jeta jote.   (Marku 11: 23-24) 

• Përdoret për të thirrur në tokë planet e Perëndisë. 
 

1.02 - Njerëzit pyesin pse Perëndia nuk po lëviz në jetën e tyre, duke pritur që Perëndia të bëjë gjithçka për ta. 

• Ai tashmë ka bërë gjithçka, Ai është duke pritur që ne të ndjekim parimet Tij të Biblës për të marrë ato 

premtime që tashmë na përkasin.   (2 Pjetrit 1: 3) 
 

1.03 - Perëndia e përdori këtë parim për të krijuar qiejt dhe tokën.   (Zan.1) 
 

1.04 - Jezusi e përdori atë dhe po kështu edhe Apostujt në shërbesat e tyre. 
 

1.05 - Çdo gjë që marrim nga Perëndia vjen nëpërmjet këtij parimi, me anë të besimit, me fjalë të folura, nga Fara, Koha 

           & të korrat përmes premtimeve të Perëndisë, në emër të Jezusit. 
 

1.06 - Parimi i parë i përdorur në Zanafillën 1 kur Perëndia tha "lë të bëhet dritë" dhe drita u bë! Ai bëri thirrje për atë që 

           Ai dëshironte, jo çfarë kishte parë! 
 

1.07 - Bibla thotë se nëpërmjet besimit botët u formuan nga fjala e Perëndisë ... dhe besimi ishte substanca 

           brenda atyre fjalëve.   (Heb.11: 1-3) 
 

1.08 - Ne të gjithë e përdorim këtë parim sot në jetën tonë, por në anën e kundërt, me fjalët e frikës në vend të fjalëve të 

            besimit - nuk ka sistem tjetër ,sepse do të kesh atë që do të thuash, nëse beson dhe nuk dyshon!(Marku 11:23-24) 
 

1.09 - Sa herë ke rrëfyer diçka derisa ajo është manifestuar? 
 

1.10 - Parimi biblik: "Thirr ato gjëra që nuk janë sikur të ishin" + (derisa të jenë) ose "Thirr 
           ato gjëra që nuk ekzistojnë sikur të ekzistonin tashmë "(në të natyrshmen).   (Rom.4:17) 
 

2. Parimi biblik. 
 

Rom. 4: 13-25 
13 Në fakt premtimi për të qenë trashëgimtar i botës nuk iu bë Abrahamit dhe pasardhësve të tij nëpërmjet ligjit, por 

nëpërmjet drejtësisë së besimit. 14 sepse nëse janë trashëgimtarë ata që janë të ligjit, besimi bëhet i kotë dhe premtimi 

anulohet, 15 sepse ligji prodhon zemërimin; në fakt atje ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje. 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. 22 Prandaj edhe kjo iu 

numërua atij për drejtësi. 23 E po nuk u shkrua vetëm për të, që kjo i ishte numëruar, 24 por edhe për ne, të cilëve do të 

na numërohet, neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej të vdekurve Jezusin, Zotin tonë,  
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• Premtimi jo përmes Ligjit por nëpërmjet Drejtësisë së Besimit. (Rom 4:13)                                                                                                       

• Jo vetëm për Abrahamin dhe farën e tij (të asaj kohe), por për të gjithë pasardhësit e tij edhe në të ardhmen. 

 

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

 

• v17. Perëndia e bëri Abrahamin atin e kombeve (Zan.17: 1-7), por në atë kohë ai nuk ishte ati i kombeve - 

Perëndia nuk mund të gënjejë - Perëndia flet në kohën e shkuar  

• Perëndia flet për rezultatin përfundimtar të asaj që Ai dëshiron! 

• Disa premtime nga Perëndia janë të kushtëzuara dhe disa janë jo të kushtëzuara - shpëtimi yt është i 

kushtëzuar nga pendimi, duke besuar në Jezusin dhe shpagimin e tij në kryq për mëkatet tona 

• Premtimi ndaj Abrahamit nuk ishte i kushtëzuar, por Abrahami ende duhej të thërriste premtimin e Perëndisë 

që në atë kohë nuk ishte manifestuar ose nuk ekzistonte!   (Zan.12: 2, 7; Zan.13: 15-16; Zan.15: 1-5) 

• v18. Abrahami thirri premtimin e Perëndisë – 18 I cili besoi në shpresë kundër cdo shprese, .... Ai përdori 

shpresën biblike (një gjë e sigurt) kundër shpresës së botës (një gjë jo e sigurt - një dëshirë). 

• v19-21. Abrahami mori një vendim cilësor për të besuar Zotin, ndërkohë që në të natyrshmen nuk kishte 

shpresë që ai dhe gruaja e tij të kishin fëmijë. 

 

Zanafilla 17: 1-8 
1 Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: "Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë 

time dhe qëndro i ndershëm; 2 dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort". 3 

Atëherë Abrami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli, duke i thënë: 4 "Sa për mua, ja unë po bëj një besëlidhje me ty; ti 

do të bëhesh babai i një shumice kombesh. 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. 8 Dhe ty dhe pasardhësve të 

tu pas teje, do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj: tërë vendin e kanaanenjve, në pronësi përgjithnjë; dhe do jem 

Perëndia i tyre".  

 

• Perëndia e ndryshoi emrin e Abramit në Abraham - që do të thotë "babai i kombeve", Abrahami dëgjonte kështu 

vazhdimisht kuptimin e emrit të tij, dhe kjo e ndihmonte atë që të ndërtonte besimin e tij të nevojshëm për të 

marrë premtimin që i përkiste atij - ai bëri thirrje për gjë që nuk ekzistonte. 

• Emri Sara i ndryshuar nga Zoti dhe mori kuptimin Sarah - do të jesh nëna e kombeve.   (Zan.17: 15-16) 

                                                                                                                    

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. 

• Hera e parë kur Perëndia iu shfaq Abramit për premtimin, ai ishte 75 vjeç!   (Zan.12: 4 

• Ishmaeli lindi me anë të shërbëtores Hagai (Zan.16: 4-12) dhe Abramit 86 vjeç.   (Zan.16:16)                                                                                

• Hera e dytë që Perëndia i shfaqet Abramit ishte 99 vjeç dhe Sara 90 vjeç.   (Zan.17: 1; Zan.17:17)                                                                          

• Fëmija premtues nuk u manifestua, por pas emrit, brenda një viti lindi fëmija i premtimit (24 vjet më vonë - 

Zan.17: 1) 

• Ti ndoshta shpreson kundër diçkaje në jetën tënde - shko te fjala e Perëndisë dhe merr shpresë dhe thirr 

                ato gjëra që nuk janë - mos thirr atë që është, sepse do të krijosh malin (problemin). 

                Disa njerëz thonë se duhet t'i thërrasësh gjërat ashtu siç janë - por Perëndia thotë të bëjmë të kundërtën. 

 
Perëndia na ka dhënë gjithçka që na nevojitet, por ne duhet t'i thërrasim ato në të natyrshmen. 

 
(2 Pjetrit 1: 3) 
3 si fuqia e Tij hyjnore na ka dhënë të gjitha gjërat që i përkasin jetës dhe perëndishmërisë, nëpërmjet njohjes së Atij që 

na thirri me lavdi dhe virtyt, 

 

Metoda e Perëndisë - thirr ato gjëra që nuk janë sikur të ishin (derisa të jenë)  



                                                                                                                                          3 | 10 

2.13 - Parimi biblik - thirrja e gjërave në realitet 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 

                                                                                                                      

 

 

3. Në fillim. 
 

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.  

 

• Perëndia shikoi dhe pa errësirë, por ai thirri atë që donte, jo atë që Ai pa! 

• Perëndia e mori besimin e Tij nga brendësia e Vetvetes, mbushi fjalët e Tij që ishin enë, dhe foli 

"imazhin e brendshëm " në errësirë, ku Fryma e Shenjtë ishte duke pritur për të kryer atë fjalë. 

 

Heb.11: 1-3 
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. 

 

• Perëndia e bëri njeriun në ngjashmërinë e Tij për të vepruar në të njëjtën mënyrë duke patur sundim duke 

thirrur gjëra që nuk ekzistojnë sikur të ekzistonin tashmë! 

 

Zan.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".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. 

 

• Çfarëdo që Perëndia na ka dhënë me anë të Fjalës ose premtimit të Tij, është përgjegjësia jonë të thërrasim për 

ta -  Fryma e Shenjtë po pret gjithashtu! 

• Besimi i Abrahamit u rrit sepse ai tha atë që Perëndia tha për vetveten: besimi yt vlen në të njëjtën mënyrë! 

 
Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. 

 

• Besimi vjen nga dëgjimi (dhe dëgjimi dhe dëgjimi), jo leximi. 

• Fëmijët e Perëndisë nuk hynë në tokën e premtuar, sepse nuk e përzienë besimin e tyre me Fjalën e Perëndisë 

• Ti nuk do të hysh në premtimet e Perëndisë vetëm sepse ato janë shkruar në Bibël - ka disa beteja 

                për t'u luftuar. 

 

1 Kor.1: 27-28 
27 por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët; dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobëta të 

botës për të turpëruar të fortët; 28 dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe 

gjërat që nuk janë, për të asgjësuar ato që janë, 

 

• Zoti mori diçka që nuk ishte manifestuar (besim) dhe bëri hiç ose zero, (errësirën) atë që 

                ishte manifestuar.   Zanafilla 1: 1-3 

• Vini re se është e mundur të ndërtojmë një mal në jetën tonë përmes rrëfimeve negative, pra, kur thërrasim 

gjëra që nuk duam derisa t'i kemi ato. 

 

2 Kor.4:13, 18 
13 Por, duke pasur të njëjtën frymë besimi, sikurse është shkruar: ''Unë besova, prandaj fola'', edhe ne besojmë, prandaj 

edhe flasim, 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.  
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• Sepse ne besojmë prandaj dhe flasim. 

• Gjërat që mund t'i shohim janë në natyralen dhe ato janë subjekt ndryshimi nga gjërat që ne nuk mund t'i 
shohim në frymëroren (nëpërmjet besimit) 

 

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''.  

 
Ne duhet të shohim të padukshmen - malin që hiqet sipas Fjalës së Perëndisë! 

• "Ai do të ketë gjithçka që ai thotë" 

• Nëse vazhdon të thuash atë që thotë fjala, ti - do të shikosh që mali do të hiqet! 

• Fjalët tona negative prodhojnë një pamje (imazh) brenda nesh të dështimit tonë dhe ne do të marrim vendime 

                 bazuar në atë imazh. 

•  Ti e ndërton malin nga fjalët e gojës sate! 

•  Ti je duke thirrur gjërat që nuk janë sikur të ishin dhe shpejt ti do të kesh atë që thua, sipas Markut 11:23 - dhe 
sa më shumë të kesh nga ai problem, aq më shumë do ta rrëfesh dhe aq më shumë do të kesh! 

•  Parimi do të funksionojë shumë më shpejt në anën negative sepse ne jemi normalisht në një botë të trajnuar 

kështu që nga lindja. 

•  Ne duhet t'i kemi mendjet tona të rinovuara dhe të ri-trajnuara në rrugën e Zotit. 

 
 
Dëshmi 
Përdorimi i duhur - Shembull i Mazda 626 në Australi. 
Përdorimi i gabuar - Shembulli i aksidentit në SHBA i automjetit dhe gjysmë-rimorkios. 
 

 

Disa njerëz do të thoshin se po përpiqesh të jesh si Perëndia ose se po përpiqesh ta detyrosh Perëndinë të bëjë diçka, 

• Ne po përpiqemi të bëjmë atë që Perëndia do të bënte në këtë situatë. 

• Bibla thotë se duhet të imitojmë Atin tonë qiellor dhe të jemi në imazhin e Krishtit Jezus - ai bëri 

                dhe tha vetëm atë që Ati i tij bëri dhe tha. 

 

Joz.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.  

 

Përdorimi i duhur - Shembull praktik çdo ditë. 

• Nëse ke mungesë në financat e tua, mos thirr atë që ke, thirr atë që nuk ke, thirr bollëkun pasi të kesh ndjekur 

fillimisht metodën e dhënies sipas Biblës, pastaj shpall atë që dëshiron të manifestohet. 

 

4. Keqkuptimi i Madh. 
 

Nuk ka fuqi në mohimin e asaj që tashmë ekziston, 

• Të mohosh se je i sëmurë kur je i sëmurë, është gënjeshtër! 

• Cito premtimin e Perëndisë se je shëruar! 

• Mos e lejo sëmundjen të qëndrojë në trupin tënd sipas premtimit të Perëndisë. 

• Mos e thirr sëmundjen kur je i sëmurë - thirr shërimin sipas premtimeve të Perëndisë që tashmë 

                të përkasin ty. 

• Kur je i sëmurë thirr atë që nuk ke - Shëndetin!  
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Shembull 
Nëse një person ka sëmundje të gjakut, por rrëfen ose mohon se nuk ka sëmundje gjaku, ajo sëmundja mund të largohet, 

por doktori mund të thotë se ai nuk ka sëmundje gjaku, por tani ai ka kancer. 

• Ai duhet të kishte thirrur shëndetin në trupin e tij dhe të shërohej - kjo është përgjigja e vërtetë. 

• Nuk ka fuqi në mohimin e asaj që ekziston - fuqia është tek thirrja e asaj që nuk ekziston. 

• Ne duhet të besojmë para se të marrim. 

 
Shembull 
Nëse një person dëshiron të shesë makinën e tij për të blerë një makinë tjetër, kështu ai mohon se ka një makinë. Ai 

mund të zgjohet një mëngjes dhe të gjejë se veturën e tij e kanë vjedhur. 

• Ne duhet t'i flasim malit, problemit, objektit. 

• Ne e thërrasim atë sipas lutjes tek Marku 11:23 

• Ne thërrasim rezultatin përfundimtar te dëshiruar.  
 

Mali nuk do të hiqet vetëm sepse ti i flet atij, por e folura është pjesë e procesit për të ndërtuar besimin tënd për të 

hequr malin; Besimi vjen nga dëgjimi. 

• Ki kujdes kur besimi yt është shumë i zhvilluar, sepse manifestimi do të jetë i shpejtë pavarësisht se çfarë është. 

• Ti mund të jesh shumë i zhvilluar në besimin ose frikën tënde. 

 

5. Thuaje ashtu siç është - nëse nuk e bën, atëherë je duke gënjyer. 
 
Ky person thotë se e quan atë ashtu siç është - le ta ndjekim atë në shtëpi. 

 
Shembulli A. 
Ai do qenin, kështu që ai del jashtë në verandë dhe i thërret atij "Këtu qen!" por qeni nuk është aty - ai po thërret atë që 

nuk ka. Ai duhet të thotë "Qeni nuk është këtu, nuk e di ku është qeni". 

Nëse macja është atje, atëherë ai duhet ta quajë atë ashtu siç është, "Macja është këtu, nuk e di ku është qeni, do doja 

që qeni të ishte këtu". 

• Nëse ai do qenin, atëherë është budallallëk të thërrasë mace-mace, kur macja është tashmë aty, ai duhet të 

kërkojë atë që ai nuk ka. 

• Nëse një person dëshiron shërim (qen), ai e thërret atë, por jo sëmundjen (macen). 

 
Shembulli B. 
Një njeri shkon në shtëpi në një ditë të ftohtë, ku temperatura është +5 C dhe ai hyn në shtëpinë e tij dhe e kthen 

termostatin e kondicionerit në temperaturën +25 C. Nëse ai vërtet beson në thirrjen e gjërave ashtu siç janë, atëherë ai 

do duhej ta vendoste termostatin po +5 C edhe për pjesën e brendshme të shtëpisë. 

 

• Duke vendosur termostatin në +25 C ai po thërret diçka që nuk ekziston në atë kohë - ai po thërret 

                atë që ai dëshiron, rezultatin përfundimtar! 

• Sistemi është projektuar për të prodhuar atë që ai dëshiron, por nëse e vendos termostatin në atë që ai tashmë 

e ka, ai do të neutralizojë të gjithë sistemin dhe asgjë nuk do të ndodhë. 

• Kjo është pikërisht ajo që Satanai u ka bërë besimtarëve - duke përdorur vetë fjalët tona kundër nesh, ai ka 

                neutralizuar besimin tonë. 

• Termostati është gjuha jonë dhe sistemi i  ngrohjes është zemra jonë ose njeriu frymëror. 

 

Shembulli C. 
Kur një person shkon në një restorant dhe ulet për të ngrënë, kamarieri e pyet se çfarë do të donte të hante. Klienti 

porosit një vakt sipas menusë dhe pret që porosia të përmbushet sipas asaj që ai tha dhe çfarë ishte shkruar në menu. 

Klienti është duke përdorur një parim të "thirrjes të asaj që aktualisht nuk e ka". 

 
Shembulli D. 
Një bujk bën të njëjtën gjë duke mbjellë farën në tokën e tij. Ndërsa mbjell farën e misrit në tokë, ai po thërret atë që ai 

nuk e ka tani - të korrat e misrit! Vini re se bujku mbjell një farë të asaj që ai dëshiron dhe kështu është edhe  
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me Fjalën e Perëndisë dhe "besimtarin"; Fjala e Perëndisë është farë e pakorruptueshme që do të prodhojë kur të mbillet 

në zemrën e njeriut dhe të flitet nga goja e tij në BESIM.  

Tani, në qoftë se bujku ka mbjellë farën e tij dhe tani është ulur dhe po shikon fushën e tij të mbjellë, dhe një person 

tjetër kalon aty dhe pyet bujkun se çfarë je duke bërë dhe bujku thotë se unë jam duke shikuar të korrat e mia, personi 

tjetër do të thotë por ti nuk ke të korra, vetëm një fushë të zbrazët. Ky person po e quan situatën ashtu siç është sepse ai 

vepron nga shikimi, çfarë mund dhe nuk mund të shohë! Fermeri thotë se ka një korrje të misrit në atë fushë, ai nuk 

vepron me atë që sheh, por vepron nga BESIMI, kështu duhet të veprojë edhe besimtari. 

 
6. Foli situatës ose problemit! 

 
Marku 11: 22-26 
22 Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Kini besimin e Perëndisë! 23 epse 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.  

 

Luka 17: 6 
6Dhe Zoti tha: ''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.  

 

Jakobi 2:26 
26 Sepse, sikurse trupi pa frymë është i vdekur, kështu që besimi pa vepra është i vdekur gjithashtu. Sepse, sikurse trupi 

pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi, pa vepra, është i vdekur.  

 

• Foli problemit, situatës, në bindjen ndaj Fjalës së Perëndisë.  

 

7. Shërbesa e Jezusit - "Ai thirri ato gjëra që nuk janë." 
 
Apostulli që mëson parimin - Thirrja e atyre gjërave ..... 

 
Rom.12: 19-21 
19 Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit të Perëndisë, sepse është shkruar: ''Mua më 

përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar, thotë Zoti''. 20''Në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje, 

jepi të pijë; sepse, duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi krye të tij thëngjij të ndezur''. 21 Mos u mund nga e keqja, por 

munde të keqen me të mirën. 

 

7.1 - Çfarë na tregon Perëndia këtu? 
• Nëse i ushqen armiqtë e tu, ti je duke i thirrur ata miq të tu - ti je duke thirrur ato gjëra që nuk janë sikur 

                të ishin. 

 

7.2 - Uji u kthye në verë - Dasma në Kanë  

Gjoni 2: 1-11 
1 Tri ditë më vonë po bëhej një dasmë në Kanë të Galilesë, dhe nëna e Jezusit ishte atje. 2 Edhe Jezusi me dishepujt e vet 

ishte ftuar në dasmë. 3 Duke qenë se mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: ''Nuk kanë më verë!''. 4 Jezusi i tha: ''Ç'ke me mua, 

o grua? Ora ime s'ka ardhur akoma!''. 5 Nëna e tij u tha shërbëtorëve: ''Bëni gjithçka që ai t'ju thotë!''. 6 Aty ishin gjashtë 

enë prej guri, që përdoreshin për pastrimin e judenjve, dhe secila nxinte dy ose tri masa. 7 Jezusi u tha: ''Mbushni enët me 

ujë!''. Dhe ata i mbushën deri në grykë. 8 Pastaj u tha: ''Nxirreni tani dhe çojani të parit të festës''. Dhe ata ia çuan.' 9 

Dhe, mbasi i pari i festës e provoi ujin e shndërruar në verë, (ai nuk e dinte nga vinte kjo verë, por e dinin mirë 

shërbëtorët që e kishin nxjerrë ujin), i pari i festës e thirri dhëndrin, 10 dhe i tha: ''Çdo njeri nxjerr në fillim verën më të mirë 

dhe, kur të ftuarit kanë pirë shumë, verën e keqe; ti, përkundrazi, e ke ruajtur verën e mirë deri tani!''. 11 Jezusi bëri këtë 

fillim të shenjave në Kanë të Galilesë dhe e shfaqi lavdinë e tij, dhe dishepujt e tij besuan në të. (ALBB) 

 

• Jezusi u tha atyre të mbushin enët me ujë - ai e quan atë verë - duke thirrur ato gjëra që nuk janë - 

Vera u nevojitej, jo uji! 
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• Ai u tha atyre që të vepronin sikur të ishte verë - Jezusi ishte duke i shtuar veprimet besimit të tij! 

• Ndërkohë që ata vajten tek i pari i dasmës, uji ishte bërë verë (ndërkohë që ata shkonin ...... njësoj si 10 

                lebrozët .... çfarë do të ndodhte nëse ata nuk do të shkonin? 

• Kjo nuk ka të bëjë me ndryshimin e ujit në verë, por për parimin që Jezui përdori gjatë gjithë kohës. 
                - Ky ishte fillimi i mrekullive që bëri Jezusi - fillimi i mrekullive filloi me "thirrjen e atyre gjërave që nuk janë 

                 "- ai bëri thirrje për atë gjë që nuk ishte! 

 
Luka 17: 4 
4 Edhe sikur të mëkatonte shtatë herë në ditë kundër teje, dhe shtatë herë në ditë do të kthehet te ti duke thënë: 

"Pendohem", fale''.  

 

• Mënyra se si fal - fillo të shpallësh, "Unë fal, fal, fal, etj dhe besimi vjen. 

• Nëse vazhdon ta thuash, atëherë mosfalja do të hiqet dhe do të hidhet në det. 

 
Luka 17: 4-6 
4 Edhe sikur të mëkatonte shtatë herë në ditë kundër teje, dhe shtatë herë në ditë do të kthehet te ti duke thënë: 

"Pendohem", fale''. 5Atëherë apostujt i thanë Zotit: ''Na e shto besimin''. 6 Dhe Zoti tha: ''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. 

 

Sekretet e Besimit. 

• Po të kishe besim sa një kokërr sinapi, ti do t'i thoje - mënyra se si e mbjell farën e besimit në zemrën tënde. 

• do të të bindej. - situata do të të bindet. 

• Nëse e thërret pemën të shkulet, në të vërtetë ti je duke e thirrur atë një mënyrë tjetër, ti je duke thirrur - atë 
gjë që nuk është! 

 

7.3 - Shërimi i dhjetë lebrozëve.    
Luka 17: 12-19 
12 Dhe, kur po hynte në një fshat, i dolën para dhjetë lebrosë, të cilët ndaluan larg. 13 dhe duke ngritur zërin, thanë: 

''Mjeshtër, Jezus, ki mëshirë për ne''. 14 Dhe ai, si i pa, u tha atyre: "Shkoni e paraqituni te priftërinjtë''.  Dhe ndodhi që, 

ndërsa ata po shkonin, u pastruan. 15Dhe një nga ata, si e pa se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndinë 

me zë të lartë.16Dhe ra përmbys me fytyrë përtokë te këmbët e Jezusit, duke e falënderuar. Ky ishte samaritan. 17 Jezusi 

atëherë filloi të thotë: ''A nuk u shëruan që të dhjetë? Ku janë nëntë të tjerët? 18 A nuk u gjet asnjë që të kthehet për të 

dhënë lavdi Perëndisë, përveç këtij të huaji?''. 19 Dhe i tha atij: ''Çohu dhe shko; besimi yt të shëroi''.  

 

• Kur Jezusi u tha të shkonin të paraqiteshin tek priftërinjtë, ai i quajti ata të pastër - arsyeja e vetme që 

                një person do të shkonte te priftërinjtë, nëse ishte i pastër ose i shëruar. 

• Lebrozët, pra, po e quanin veten të pastër nga veprimet e tyre të të shkuarit. 

• Ata vepruan sipas fjalëve të Jezusit (ose fjalës së Perëndisë) 

• Jezui thirri gjërat që nuk ishin sikur të ishin - nëse lebrozët nuk do të kishin shkuar, ata nuk do të ishin 

                pastruar. 

 

7.4 - Shërimi i një të lënguari tek pellgu i Betesdës.    
Gjoni 5: 1-9 
1 Pas këtyre ngjarjeve ishte një festë e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. 2 Në Jeruzalem, afër portës së dhenve, 

është një pellg që në hebraisht quhet Betesda, dhe ka pesë portikë. 3 Nën to dergjeshin një numër i madh të lënguarish: të 

verbër, të çalë dhe të paralizuar, të cilët prisnin lëvizjen e ujit. 4 Sepse një engjëll, kohë pas kohe, zbriste në pellg dhe e 

lëvizte ujin; dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo sëmundje që të kishte. 5 Aty ishte një njeri i 

lënguar prej tridhjetë e tetë vjetësh. 6 Jezusi, duke e parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohe ishte në atë gjendje, i 

tha: ''A dëshiron të shërohesh?''. 7I lënguari u përgjigj:, "Zot, unë s'kam njeri që, kur lëviz uji, të më fusë në pellg; dhe, 

ndërsa unë po shkoj, një tjetër zbret para meje''. 8 Jezusi i tha: ''Çohu, merr vigun tënd dhe ec!''. 9 Njeriu u shërua në 

çast, mori vigun e tij dhe eci. Atë ditë ishte e shtunë.  

 

 



                                                                                                                                          8 | 10 

2.13 - Parimi biblik - thirrja e gjërave në realitet 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 

                                                                                                                      

 

 

• Jezusi po e pyeste a do që të shërohesh, a do që të shërohesh tërësisht. 

• Njeriu ishte i paralizuar për 38 vjet dhe Jezusi i tha atij "Çohu, merr vigun tënd dhe ec! ". 

• Ai veproi sipas asaj që tha Jezusi - Jezui e thirri të shëruar! 

• Ky njeri kishte qenë i mësuar gjatë gjithë jetës së tij nga liderët fetarë që nuk duhet bërë asnjë punë ditën e 

shtunë dhe as të marrësh vigun tënd dhe të shkosh, sepse quhej punë! 

• Ky njeri i paralizuar duhej të merrte një vendim - për të besuar fjalët e Jezusit ose për të qëndruar i lidhur 
                nga traditat fetare dhe të mos merrte shërimin e tij - Edhe sot përballemi me të njëjtin problem të marrjes.  

• Shumë njerëzve u është mësuar se Perëndia nuk shëron më, që shërimi ka  mbaruar me apostujt, dhe se nuk ka 

më mrekulli - këta njerëz do të vdesin duke mbajtur besimet e tyre fetare. 
 

7.5 - Vdekja e Llazarit.   
Gjoni 11: 1-4 
1 Ishte atëherë i sëmurë një farë Llazari nga Betania, fshati i Marisë dhe i Martës, motrës së saj. 2 Maria ishte ajo që e 

vajosi me vaj erëkëndshëm Zotin dhe ia fshiu këmbët me flokët e saj; dhe vëllai i saj, Llazari, ishte i sëmurë. 3 Prandaj 

motrat i dërguan fjalë Jezusit: ''Zot, ja, ai që ti e do shumë është i sëmurë''. " 4 Dhe Jezusi si dëgjoi këto tha: ''Kjo 

sëmundje nuk është për vdekje, po për lavdinë e Perëndisë, që nëpërmjet saj të përlëvdohet Biri i Perëndisë''.  

  

• Jezui po vendoste atë që donte - duke thirrur ato gjëra që nuk ishin! 
 

Gjoni 11: 11-12 
11 Këto gjëra tha, dhe pasi u tha atyre, "Miku ynë Llazari fle, por unë shkoj që ta zgjoj. "Mbasi i tha këto gjëra, shtoi: 

''Mikun tonë, Llazarin e ka zënë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj''. 12 Atëherë dishepujt e tij thanë: 'Zot, po të flejë, do të 

shpëtojë " 13 Por Jezusi u kishte folur për vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur për fjetjen e gjumit. 14 Atëherë 

Jezusi u tha atyre haptas: Llazari ka vdekur.  

 

• Jezusi ishte duke patur kujdes për fjalët e tij, gjë që ai e kishte caktuar në v4 

• Përkthimi grek thotë se "ai vdiq", kjo është ndryshe nga të qenit tashmë i vdekur. 

 

Gjoni 11: 39-44 
39 Jezusi tha: ''Hiqni gurin!''. Marta, motra e të vdekurit, i tha:, “Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur prej katër 

ditësh.” 40 Jezusi i tha: ''A nuk të thashë se po të besosh, do të shohësh lavdinë e Perëndisë?''. 41 Atëherë ata e hoqën gurin 

prej vendit ku ishte shtrirë i vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti sytë lart dhe tha: ''O Atë, të falënderoj që më ke dëgjuar. 42 Unë e 

dija mirë se ti gjithnjë më dëgjon, por i kam thënë këto për turmën që është përreth, që të besojnë se ti më ke dërguar 

". 43 Dhe, mbasi tha këto, thirri me zë të lartë: "Llazari, eja jashtë!" 44 Atëherë i vdekuri doli, me duart e këmbët të lidhura 

me rripa pëlhure dhe me fytyrën të mbështjellë në një rizë. Jezusi u tha atyre: ''Zgjidheni dhe lëreni të shkojë!''.  

 

• Që nga Betania e parë ku ishte Jezusi, tek Betania e dytë ku ishte Llazari, ishte rreth 28 klm. - rreth një udhëtim 

1 ditor në këmbë 

• Jezusi qëndroi aty 2 ditë pasi dëgjoi lajmin, dhe iu desh 1 ditë për të arritur atje = 3 ditë. 

• Jezusi shkon në Betaninë ku ishte Llazari = 1 ditë në këmbë.  

• Një total prej 4 ditësh që nga nisja e lamëtarit deri kur vjen Jezusi tek varri i Llazarit. 

• Kur Jezusi tha të heqin gurin, ata thanë se ai binte erë, sepse kishte vdekur prej 4 ditësh -  gjë që vërteton se 

Llazari ishte tashmë i vdekur para se lajmëtari të shkonte tek Jezusi për t'i dhënë lajmin. 

• Jezusi nuk e lejoi të vdiste në mënyrë që ta ringjallte nga të vdekurit, ai tashmë ishte i vdekur - lavdia ishte tek 

                ringjallja. 

 
Gjoni 11: 41-42 
41 Atëherë ata e hoqën gurin prej vendit ku ishte shtrirë i vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti sytë lart dhe tha: ''O Atë, të 

falënderoj që më ke dëgjuar. 42”Unë e dija mirë se ti gjithnjë më dëgjon, por i kam thënë këto për turmën që është 

përreth, që të besojnë se ti më ke dërguar''.  

 

• Jezusi themeloi atë që donte para 4 ditësh para njerëzve, në mënyrë që ai t'u tregonte atyre parimin e 

               "të thirrurit të gjërave që nuk janë" 
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"Shembuj të tjerë të thirrjes së gjërave që nuk janë" 
 

 

7.6 - Njeriu me dorën e tharë në ditën e Shabatit.    
Marku 3: 1-5 
1 Pastaj ai hyri përsëri në sinagogë dhe aty ishte një njeri që kishte një dorë të tharë. 2 Dhe ata po e ruanin në se do ta 

shëronte në ditën e së shtunës, që pastaj ta paditnin. 3 Dhe ai i tha njeriut që e kishte dorën të tharë: ''Çohu në mes të të 

gjithëve!'' 4 Dhe u tha atyre: ''A është e lejueshme ditën e së shtunës të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë apo 

ta vrasësh?''. Por ata heshtnin. Por ata heshtën. 5 Atëherë ai, si i shikoi rreth e qark me zemërim, i hidhëruar për 

ngurtësinë e zemrës së tyre, i tha atij njeriu: '''Shtrije dorën tënde!'' Ai e shtriu, dhe dora e tij u shëndosh përsëri si 

tjetra.  

 

7.7 - Qetësimi i stuhisë në det.   
Marku 4: 35-41 
35 Tani po atë ditë, si u ngrys, u tha atyre: ''Kalojmë te bregu matanë!. " 36 Dhe dishepujt, si e nisën popullin, e morën me 

vete Jezusin, ashtu si ishte, në barkë. Me të ishin edhe disa barka të tjera të vogla. 37 Ndërkaq shpërtheu një furtunë e 

madhe dhe valët përplaseshin mbi barkë aq shumë sa ajo po mbushej. 38 Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e 

zgjuan dhe i thanë: ''Mësues, a nuk merakosesh që ne po marrim fund?'''? " 39 Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli 

detit: ''Pusho dhe fashitu!''.  Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. 40 Atëherë u tha atyre: ''Pse jeni ju aq frikacakë? 

Vallë, si nuk keni besim?''. 41 Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe i thoshin njëri-tjetrit: ''Vallë, kush është ky, që po i binden 

edhe era edhe deti?''.  

 

• Nëse Jezusi do të thoshte atë që e pa, varka do të ishte fundosur - djalli u fuste dishepujve frikë, por Jezusi foli 

                me besim rezulatin përfundimtar që ai donte. 

• Jezusi e kishte vendosur tashmë atë që donte tek v35, "Le të kalojmë në anën tjetër" 

• Dishepujt mund të kishin bërë të njëjtën gjë me anë të besimit të tyre, nëse nuk do të kishin lejuar që frika të 

hynte në zemrat e tyre. 

 

7.8 - Ushqimi i 5,000 vetave.   
Mat.14: 13-21 
13 Kur Jezusi i dëgjoi këto, u nis që andej me një barkë dhe u tërhoq në vetmi, në një vend të shkretë. Dhe turmat, kur e 

morën vesh, e ndiqnin në këmbë nga qytetet. 14 Dhe Jezusi, kur doli nga barka, pa një turmë të madhe, pati dhembshuri 

për të dhe shëroi ata që ishin të sëmurë. 15 Pastaj në mbrëmje dishepujt e tij iu afruan dhe i thanë: ''Ky vend është i 

shkretë dhe u bë vonë;  lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të blerë ushqime''. 16 Por Jezusi u tha atyre: ''Nuk është 

nevoja të shkojnë; u jepni juve të hanë''.. "17 Dhe ata i thanë: ''Ne këtu nuk kemi tjetër përveç pesë bukë dhe dy peshq''.18 

Dhe ai u tha: ''M'i sillni këtu''. 19 Atëherë i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar; pastaj i mori pesë bukët dhe dy peshqit 

dhe, pasi i çoi sytë drejt qiellit, i bekoi; i ndau bukët dhe ua dha dishepujve, dhe dishepujt turmave. 20 Dhe të gjithë 

hëngrën dhe u ngopën; pastaj dishepujt mblodhën tepricat në dymbëdhjetë kosha plot. 21 Dhe ata që hëngrën ishin rreth 

pesë mijë burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët.  

 
7.9 - Një peshkim i mrekullueshëm.  
Lluka 5: 1-11 
4”Dhe kur mbaroi së foluri i tha Simonit: ''Shko në të thella, dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk''. 5 Dhe Simoni, 

duke u përgjigjur, i tha: ''Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zumë asgjë; por, për fjalën tënde, do ta hedh 

rrjetën.6 Dhe, si bënë kështu, zunë një sasi aq të madhe peshku, sa po shqyhej rrjeta.  
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[Veprat e Apostujve] 
 
7.10 - Një burrë i çalë që nga barku i nënës së tij në Portën e Tempullit të quajtur e Bukura.   
Veprat 3: 1-11 
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 nyjat. 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.  

 

• Ne duhet ta përdorim emrin e Jezusit për të fituar dhe për të thirrur premtimet e Perëndisë. 

• Pjetri e quajti atë të shëruar. 

 

8. Një shënim i fundit. 
 

Jezusi tha vetëm atë që tha Ati dhe Jezusi bëri vetëm atë që tha Ati i tij - ai nuk bëri asgjë prej vetvetes - ne duhet të 

kopjojmë ose imitojmë Jezusin ashtu si bëri ai - dhe ne do të marrim të njëjtat rezultate 

 

Kur studion jetën e Jezusit, gjen disa fakte të rëndësishme që e bënë Atë të fitojë mbi botën, mishin dhe djallin.  
 

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

shpalli rezultatet e dëshiruara.  

• Ai gjithmonë foli për atë që donte dhe jo për atë që kishte. 

• Ai ecte me BESIM dhe jo me shikim. 

• Ai përdori Fjalën e shkruar (premtimet e Perëndisë) për të thirrur atë që Ai donte dhe për të ndryshuar atë që Ai 

kishte. 

    

 

FJALA E PËRËNDISË E VENDOSUR DHE E KRIJUAR NË ZEMËR; E FORMUAR NGA GJUHA, E FOLUR ME BESIM NGA GJUHA, 
KA FUQI KRIJUESE QË ËSHTË NË GJENDJE TË KRIJOJË, TË LARGOJË OSE TË NDRYSHOJË GJËRA NË SITUATA TË 
CAKTUARA, PROBLEME NË ÇDO FUSHË TË JETËS: 
 
Rom. 4:17 
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. 

 
Ose 

 

[Thirrja e atyre gjërave që nuk janë sikur të ishin tashmë!] 
Ose 

[Thirrja e atyre gjërave që nuk ekzistojnë, sikur të ekzistonin tashmë!] 
 

------------------------------------------------------ 
 

Një parim themelor biblik i thirrjes së gjërave në realitet 
 
 
 

Jezu është Zot!  
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(2.14 - A Bible Principle -The Inner Image & Imagination) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

1. Që nga Fillimi 
 

Zanafilla 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.  

 

• Në këto shkrime të shenjta ne e shohim Perëndinë duke demonstruar dhe duke përdorur një Parim të 

rëndësishëm të Biblës dhe ky është "Parimi i Imazhit të Brendshëm" për Imagjinatën. 

• Në këto vargje shohim Perëndinë duke parë errësirën, por duke folur ose thirrur atë që Ai do - dritën. 

• Ai së pari kishte një imazh të brendshëm të asaj që Ai donte dhe kur u krijua imazhi, Ai e foli atë nga vetja në 

dhe me besimin e Tij dhe ai u bë realitet në të natyrshmen. 

• fryma e Shenjtë ishte atje duke pritur për fjalët e Tij të mbushura me besim, për t'i fuqizuar ato dhe për t'i bërë 

ato të ndodhin. 

• Adami u krijua gjithashtu sipas një "imazhi" - Zan. 1: 26-27 

 

Hebrenjve 11: 1-3 
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.  

 

• Besimi është forca frymërore, ligji dhe substanca  e "imazhit të brendshëm" dhe ai do të marrë substancë fizike 

në sferën natyrore nëse ne ndjekim fjalën e Perëndisë, se si ta zhvillojmë dhe ta flasim atë në besim. 

 

Zanafilla 1:26-28 
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 (ose imazhit) së vet, sipas 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".  

 
Ef. 5:1 
1 Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur 

 

• Si besimtarë të rilindur ne gjithashtu duhet të veprojmë dhe të imitojmë mënyrën se si vepron Perëndia duke 

përdorur të njëjtin parim të "Imazhit të brendshëm", Kështu shërbeu Jezui në tokë me dhe në Fjalën e 

Perëndisë. 

 

2. Çfarë përdorim për të krijuar imazhin e brendshëm?  
 

Imazhi i brendshëm është krijuar dhe formuar tek një person kur ai shpall, dëgjon dhe mediton mbi Fjalën e Perëndisë - 

Fjala e Perëndisë duhet të jetë baza e atij imazhi. 

• Bibla thotë se besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndisë.   (Rom.10:17) 

•  Imazhi nuk është i vendosur me anë të "mendimit pozitiv", sepse nuk ka substancë në të menduarit pozitiv. 

• Bibla gjithashtu thotë se fuqia e jetës dhe e vdekjes janë në gjuhë.   (Fjalët e urta 18:21) 

 

3. Çfarë bëjmë ne nëse imazhi i brendshëm është i gabuar?  
 

Një person mund të ketë një imazh të brendshëm sikur është një dështim, ndërsa përpiqet të jetë i suksesshëm ose të 

ketë një imazh të brendshëm të mbipeshës duke u përpjekur të humbasë peshën dhe të jetë i dobët. 

• Këto imazhe negative ndryshohen vetëm duke përdorur Fjalën e Perëndisë.  
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• Fjala jo vetëm që ka dhe prodhon besimin, por gjithashtu prodhon imazhe në brendësi të një personi në zonën 
e "imagjinimit"; mbas frymës tënde, kjo është pjesa tjetër më e fuqishme e një qenie njerëzore. 

• Për shembull, nëse një prind i thotë fjalë negative një fëmije: "Ti je një dështim dhe gjithmonë do të jesh një 

dështim" për një fëmijë kur është i ri , fjalët do të krijojnë një imazh të brendshëm të dështimit në imagjinatë 

dhe ai do të rritet duke përmbushur fjalët për shkak të imazhit të brendshëm të krijuar nga fjalët negative - "Një 
profeci vetë-përmbushëse". 

• Fjalët formojnë piktura brenda një personi, piktura dështimi ose suksesi, të humbjes ose fitores në të njëjtën 

mënyrë që një piktor përdor bojën për të pikturuar një foto ose imazh në një letër, po ashtu bëjne edhe fjalët - 

formojnë një imazh! 

• Për shembull imagjinoni një qen, pastaj një qen të madh, pastaj një qen të zi me pika të bardha, pastaj me një 

bisht të shkurtër, pastaj me qime kaçurrela. Çdo herë që shtohet diçka e re, pamja në imagjinatë ndryshon. Ti 
nuk i sheh fjalët, por pamjet, kështu e ka krijuar Perëndia njerëzimin. 

• Perëndia donte që njerëzit të merrnin Fjalën e Perëndisë dhe të krijonin imazhe të brendshme të bazuara në "Të 

Vërtetën dhe Besimin". 

 

Jozueu 1: 8 (Perëndia i flet Jozueut) 
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.  

 

• Ky shkrim tregon se si Jozueu u bë i suksesshëm, ai meditoi për fjalën e Perëndisë dhe kjo krijoi një imazh të 

brendshëm që ai mund të shihte në imagjinatën e tij - një imazh i suksesit të asaj se si Perëndia e pa atë! 

• Ai thotë "që të mund të vëzhgoshi" ose me fjalë të tjera "Shiko". 

• Perëndia e dinte se kur Jozueu të meditonte, një imazh i brendshëm do të ishte formuar në brendësi të atij, i cili 
do të ndryshonte atë që po ndodhte jashtë. 

 

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.  

 

• Fjala e Perëndisë nuk i kthehet Atij bosh, por manifestohet ose bëhet realitet. 

• Fjala e Perëndisë ka brenda vetes fuqinë për ta bërë atë të ndodhë. 

 

Gjoni 1: 1-4 
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.  

 

• Mund të themi se gjithçka u bë nga Fjala e Perëndisë. 

 

4. Satani e njeh fuqinë e imazhit të brendshëm.  
 

• Satani e di se sa i rëndësishem është imazhi i brendshëm në jetën e një besimtari dhe potencialin që ka në 

sjelljen e premtimeve të Perëndisë në realitet. 

 

Marku 4: 14-20 
14 Mbjellësi mbjell fjalën. 15 Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë 

Satani dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre. 16 Po ashtu ata që e marrin farën mbi një gurishte janë ata që, kur e 

kanë dëgjuar fjalën, e pranojnë menjëherë me gëzim; 17 por nuk kanë rrënjë në vetvete, dhe janë të përkohshëm; dhe kur 

vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. 18 Ata përkundrazi të cilët e marrin farën midis 

ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën, 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. 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''.  
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• Satani përdor pesë gjëra për të vjedhur dhe ndalur formimin e imazhit në frymën e një besimtari dhe ato janë: 

1- Përndjekja, 2-Vuajtjet, 3-Shqetësimet e kësaj Bote, 4-Mashtrimi i Pasurisë, 5-Dëshira për gjërat e tjera që 
vijnë. 

• Qëllimi i tij është të ndalojë imazhin që të mos rrënjoset dhe të mos themelohet, duke u mbajtur një person të 

fokusuar në gjërat natyrore. 

• Pasi imazhi është i rrënjosur dhe i bazuar tek një besimtar dhe përputhet me imazhin e Perëndisë në fjalën e Tij, 

atëherë është vetëm një kohë e shkurtër para se ai të kalojë nga sfera frymërore në sferën natyrore për të 

hequr, ndryshuar ose shtuar situata në jetë. 

•  Imazhi i brendshëm duhet të bëhet më real dhe më i madh në brendësi të një personi sesa në rrethanat e 

jashtme 

• Kjo është ajo ku një besimtar ecën nga besimi dhe jo nga shikimi dhe i thërret ato gjëra që nuk ekzistojnë sikur 
ato tashmë ekzistonin nga Besimi dhe imazhi i brendshëm. 

• Rrethanat natyrore i nënshtrohen sferës frymërore ose super -natyrore dhe do të ndryshojnë nëpërmjet 

procesit të farës, kohës dhe korrjes. 

 

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 e frymës ka autoritet mbi sferën natyrore dhe mund ta ndryshojë atë. 

 

5. Shembuj të Shkrimeve të imazheve të gabuara dhe rezultateve të tyre.  
 
Numrat 13: 30-33 (Dymbëdhjetë spiunë dërgohen në Tokën e Premtuar). 
30 Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmuriste kundër Moisiut dhe tha: "Le të ngjitemi menjëherë dhe ta pushtojmë 

vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri".” 31Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: "Nuk mund të sulemi kundër 

këtij populli, sepse është më i fortë se ne". 32 Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar duke 

thënë: "Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij; dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në 

të janë njerëz me shtat të lartë. 33 ”Përveç kësaj aty pamë gjigantë (pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët), përballë 

të cilëve na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet t'u dukeshim atyre".  

 

• Fëmijët e Izraelit e panë vetveten si karkaleca në sytë e tyre - një imazh i brendshëm i humbjes. 

• Jozueu dhe Kalebi pa një pamje të ndryshme "Ne jemi në gjendje të fitojmë" - një imazh i brendshëm i fitores. 
 
Zan.6: 5-8  
5Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin 

gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. 6 Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriun mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër 

të vet. 7 Kështu Zoti tha: "Unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriun që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, 

te rrëshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam krijuar". 8 Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit.  

 

• Perëndia e gjykoi njeriun për shkak të ligësisë së çdo imagjinate të mendimeve të zemrës së tij që  ishte vetëm 

e keqja vazhdimisht. 
 
Zan 11: 5 (Kulla e Babelit.) 
5 Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar. 6 Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull 

i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata 

të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. 7 O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në 

mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit". 8 Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së 

ndërtuari qytetin. 9 Prandaj këtij vendi iu dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau 

mbi tërë faqen e dheut.  

 

• Perëndia e pa që ata tani mund të imagjinonin gjëra dhe që asgjë dhe askush nuk mund t'i ndalte.  
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6. Si të heqësh imazhet dhe mendimet e gabuara.  
 

Satani do të përpiqet të vendosë mendime dhe imazhe negative në mendjen e një personi, duke shpresuar që personi do 

të meditojë dhe do të prodhojë imazhin e gabuar. 

• Përgjigja e Perëndisë është për të hedhur poshtë dhe jashtë mendjeve tona këto mendime dhe imazhe duke 

përdorur armët e luftës sonë të fuqishme nëpërmjet Perëndisë.   (2 Kor. 10: 3-6) 

• dhe pastaj për t'i zëvendësuar ato mendime dhe imazhe.   (Fil.4: 8) 

 
2 Kor. 10: 3-6 
3 Sepse, edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit,4sepse 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,6dhe jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, kur të bëhet 

e përkryer bindja juaj.  

 
Fil. 4: 8 
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.  

 
Jezusi tha se ai vetëm tha dhe bëri atë që Ati i tij bëri dhe tha.   (Gjoni 14: 9-11) 
Gjoni 8:38 
38 I tell the things ëhich I have seen and learned at My Father’s side, and your actions also reflect ëhat you have heard and 

learned from your father.Unë flas për ç'kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj''. (AMPC) 

 
38 Unë flas për ç'kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek ati juaj''. (ALBB) 

 

• Jezusi tha dhe bëri vetëm atë që pa që bëri dhe tha Ati i tij - Jezui përdori imazhin e brendshëm në shërbesën 
e Tij. 

 
Shpresa është të shikosh diçka me zemrën tënde që nuk mund ta shohësh me sytë e tu. 

• Imagjinata përdor "shpresën" që ende nuk mund të shihet, si një pamje apo figurë. 

• Imagjinata jote është thjesht aftësia për të parë diçka (pamje) me mendjen tënde, që nuk mund ta shohësh 
me sytë e tu fizikë. 

• Arkitektët përdorin imagjinatën kur dizajnojnë një shtëpi apo ndërtesë për të hartuar planet.  

• Një inxhinier duhet të përdorë imagjinatën për të projektuar makina, për riparimin ose për të gjetur defektet 
duke parë brenda makinës fizike, me të gjitha proceset e ndryshme që punojnë së bashku. 

• Njerëzit në botë përdorin imagjinatën për të pasur synime që ata duan të arrijnë, ata "e shohin veten" të 
suksesshëm para se të bëhet realitet. 

 
Rom. 8: 24-25 
24 Sepse me shpresë ne shpëtuam; por shpresa që duket nuk është shpresë, sepse atë që dikush e sheh si mundet edhe ta 

shpresojë? 25 Por në qoftë se ne shpresojmë atë që s'e shohim, atë gjë e presim me durim. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Zhvillo imazhin e brendshëm duke përdorur "Fjalën e Perëndisë" si bazë për të krijuar imazhin e vërtetë që Perëndia do 
ta përdorë për ta bërë atë të ndodhë. Pastaj shto "llojin e besimit të Zotit" brenda vetes, për të dhënë atë substancë të 
imazhit, të cilën Perëndia të ka dhënë kur u shpëtove. Pastaj "fole atë imazh" në besim përmes fjalëve nga goja jote 
"duke i quajtur ato gjëra që nuk ekzistojnë ende sikur të kenë ekzistuar tashmë". Pastaj bëhesh bashkëpunëtor me 
Perëndinë dhe planet e Tij në tokë për të ndërtuar Mbretërinë e Tij. 

 

Ti nuk do ta shohësh atë nga "jashtë" nëse nuk e sheh fillimisht "brenda"! 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  



                                                                                                                                          1 | 5 

2.15 - Parimi biblik - foli malit tënd. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 

 

   

 

(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!  
 

 



                                                                                                                                          3 | 5 

2.15 - Parimi biblik - foli malit tënd. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 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 

 

   

 

 

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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 (2.16 - Spiritual Warfare - Introduction) 

 (Shkrimet nga ALBB) 
 

Referoju temave të mëposhtme. 
1.01 - Pashka - Për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë. 

1.02 - Shpëtimi. 
1.03 - Identiteti yt i ri në Krishtin Jezus. 

1.04 - Fjala e Perëndisë. 
1.05 - Autoriteti i Besimtarit. 
 

1. Sepse ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut. 
 

Shkrimet bazë: 
Ef. 6: 10-18 (Armatimi i plotë i Perëndisë) 
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; 18 duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në Frymën, duke ndenjur 

zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët,  
 

• Sepse eteja 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. 

• Ekziston një botë frymërore dhe një botë fizike e natyrshme në të cilën jetojmë. Bota frymërore është 

përmendur shpesh në sferën e mbinatyrshme, "mbi" që do të thotë "mbi natyrën". 

• Sfera frymërore ishte e para (Zan.1: 1-2) dhe pastaj erdhi bota fizike (Zan.1: 3-19) në të cilën jetojmë 

tani. Për të përdorur një ilustrim mund të thuhet se sfera frymërore është "prindi" dhe sfera natyrore 

është "fëmija", i cili ende i nënshtrohet prindit. Me fjalë të tjera, sfera natyrore është ende subjekt i 

autoritetit të fushës frymërore. 
 
 

2. Krijimi i sferës frymërore dhe natyrore. 
 

Zanafilla1 (i gjithë kapitulli) 
Zanafilla 1: 1-2 (Perëndia që është frymë krijoi natyrën ose fizikën) 
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.  
 

Zanafilla 1: 3-25 
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. 6 Pastaj Perëndia tha: "Le të jetë një kupë qiellore mes ujërave, që t'i ndajë 

ujërat nga ujërat". 7 Dhe Perëndia krijoi kupën qiellore dhe ndau ujërat që ishin poshtë saj nga ujërat që ishin 

sipër saj. Dhe kështu u bë. 8 Dhe Perëndia e quajti kupën qiellore "qiell". Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi 

mëngjesi: dita e dytë. 9 Pastaj Perëndia tha: "Ujërat që janë nën qiellin të grumbullohen në një vend të 

vetëm dhe të shfaqet tera". Dhe kështu u bë. 10 Dhe Perëndia e quajti terën "tokë" dhe grumbullimin e 

ujërave "dete". Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë.  
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Gjoni 1: 1-5 (frymorja para natyrores) 
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.  
 

(Gjoni 1:14) 
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.  
 

• Në këto shkrime gjithashtu ne shohim se të gjitha gjërat u bënë nëpërmjet Fjalës dhe Perëndisë dhe 
në vargun 14 ne gjithashtu shohim se "Fjala" është Jezusi. 

• Pastaj kemi të drejtë të themi se të gjitha gjërat janë bërë nga Jezusi, Fjala, nga Perëndia. 
 
 
 

3. Beteja në frymë. 
 

Si të krishterë, ne jemi në një betejë frymërore çdo ditë. Në luftë, betejat luftohen në fronte të ndryshme, për 

arsye të ndryshme dhe me shkallë të ndryshme të intensitetit. E njëjta gjë vlen edhe për luftën frymërore  
 

• Betejat dhe luftërat tona frymërore janë reale, edhe pse nuk mund ta shohim fizikisht sulmuesin. Por, 

ne mund të edukojmë veten se si luftohen betejat dhe si ndikojnë ato në jetën tonë të përditshme. 
 

Por Mateu 28:18 nuk është vetëm për shpëtimin tonë; është edhe për fitoren tonë çdo ditë. 
18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.  
 

• Çdo ditë fitorja arrihet duke njohur, besuar dhe kuptuar betejat që ne po rezistojmë çdo ditë, 

pavarësisht nëse jemi pasiv ose aktiv në betejat. 
 

Nehemia 9: 6 
6 Vetëm ti je Zoti! Ti ke bërë qiejt, qiejt e qiejve, dhe tërë ushtrinë e tyre,, dheun dhe tërë ato që qëndrojnë mbi 

të, detet dhe gjithçka që është në ta. Ti i mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e qiejve të adhuron. 
 

Lluka 2: 13-15 
13 ”Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë: 14 

''Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!''. 
15”Dhe ndodhi që, kur engjëjt u larguan prej tyre për t'u kthyer në qiell, barinjtë i thanë njëri-tjetrit: ''Le të 

shkojmë deri në Bethlehem për të parë ç'ka ndodhur dhe ç'na bëri të ditur Zoti''.  
 

Efesianëve 6:12 
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.   
 

Kolosianëve 1: 15-16       
15 Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese, 16 sepse në të u krijuan të gjitha 

gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata 

dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të.   
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Hebrenjve 11: 3, çfarë na kërkohet që ne të besojmë? 
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.  
 

Megjithatë, meqë nuk e shohim, shpesh nuk arrijmë të besojmë në të. Nëse ne nuk besojmë në të, atëherë 

nuk mund të jemi të vetëdijshëm për gjithçka që po ndodh, për dhe kundër nesh.  
 

• Nëse zgjedhim të besojmë në ekzistencën e qenieve dhe vendeve frymërore apo jo, nuk e ndryshojmë 

faktin e ekzistencës dhe aktiviteteve të tyre. 

• Ne besojmë me sytë e zemrës sonë, dhe jo me sytë në kokën tonë. Ka pasur të tjerë që ishin në 

gjendje të shihnin me sytë e tyre fizikë në sferën frymërore. 
 

2 Mbretërve 6: 11-17 
11 Shumë i tronditur në zemër të tij për këtë gjë, mbreti i Sirisë mblodhi shërbëtorët e tij dhe u tha: "A dini të më 

thoni se kush nga tanët mban anën e mbretit të Izraelit?". 12 Një nga shërbëtorët e tij u përgjigj: "Asnjeri, o 

mbret, imzot, por Eliseu, profeti që ndodhet në Izrael, i bën të njohur mbretit të Izraelit bile edhe fjalët që ti thua 

në dhomën e gjumit". 13 Atëherë mbreti tha: "Shkoni të shihni se ku është, që të mund të dërgoj njerëz për ta 

marrë". I bënë këtë njoftim: "Ja, ndodhet në Dothan". 14 Kështu mbreti dërgoi aty kuaj, qerre dhe një ushtri të 

madhe; këta arritën natën dhe rrethuan qytetin. 15 Të nesërmen shërbëtori i njeriut të Perëndisë u ngrit në 

mëngjes dhe doli; dhe ja, qyteti ishte rrethuar nga një ushtri me kuaj dhe kalorës. Atëherë shërbëtori i tij i tha: -

"Oh, ç'do të bëjmë, imzot?". 16 Ai u përgjigj: "Mos ki frikë, sepse ata që janë me ne, janë më të shumtë se ata që 

janë me ta". 17 Pastaj Eliseu u lut dhe tha: "O Zot, të lutem, hap sytë e tij që të mund të shohë". Atëherë Zoti 

ia hapi sytë të riut dhe ai pa; dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qerre të zjarrta rreth e qark Eliseut.  
 

Danieli 10: 7-17 
7 Vetëm unë, Danieli, pashë vegimin, kurse njerëzit që ishin me mua nuk e panë vegimin, por një tmerr i madh 

ra mbi ta dhe ata ia mbathën që të fshihen. ....... 
 

Historitë e mësipërme paraqesin dy herë të ndryshme të aktivitetit që po ndodhte në fushën e padukshme që 

na rrethon. Perëndia lejoi këta njerëz në sferën fizike të shihnin në sferën frymërore  
 

• Zoti hapi sytë e shërbëtorit të Eliseut për të parë ushtrinë e Perëndisë. Sytë e tij frymërorë u hapën 
për të parë luftën frymërore rreth tij.  

• Dhe vetëm Danieli pa engjëllin që qëndronte para tij, ndërsa të gjithë e ndjenë "terrorin" dhe ikën nga 

vendi i ngjarjes. Danielit iu dha një qasje për të parë, dëgjuar dhe folur frymërisht, pasi ai mund të 

komunikonte me engjëllin.      
 

Bibla në mënyrë të qartë na paralajmëron kundër praktikimit të magjepsjeve shpirtërore. Ashtu siç ekzistojnë 

shërbëtorët e Perëndisë në këtë sferë të padukshme, ashtu ekzistojnë edhe agjentët e Satanit.  
 

• Forcat demonike duan të na joshin në mashtrimet e tyre të pushtetit dhe aktiviteteve të 

mbinatyrshme. Magjia, horoskopët dhe fenomenet psikike mund të duken të pafajshme në sipërfaqe, 

por janë një ndikim i rrezikshëm që shkakton dëm të madh për ata që përfshihen. 
 

Levitiku 19: 26-31 
26 "Nuk do të hani asgjë që përmban gjak. Nuk do të zbatoni asnjë lloj shortarie ose magjie. 27 Nuk do t'i prisni 

rrumbullak flokët anëve të kokës, as do të shkurtosh fundin e mjekrës sate. 28 Nuk do të bëni asnjë prerje në 

mishin tuaj për një të vdekur, nuk do të bëni asnjë tatuazh mbi trupin tuaj. Unë jam Zoti. 29 "Mos e ndot bijën 

tënde duke e bërë kurvë, që vendi të mos jepet pas kurvërisë dhe të mos mbushet me prapësi. 30 Të respektoni 

të shtunat e mia dhe do të keni respekt për shenjtëroren time. Unë jam Zoti. 31 "Mos iu drejtoni mediumeve dhe 

magjistarëve; mos u konsultoni për të mos u ndotur me anë të tyre. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.   
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Ligji i përtërirë 18: 9-14 
9 Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme 

të këtyre kombeve. 10 Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijën e vet nëpër zjarr, as ndonjë që 

praktikon shortarinë, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji, 11 as ai që përdor yshtje, as 

mediume që konsultojnë frymët, as magjistarë, as ai që ndjell të vdekurit. 12 sepse të gjithë ata që merren me 

këtë punë neveriten nga Zoti; dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzënë para teje. 13 Ti do të jesh 

i përkryer para Zotit, Perëndisë tënd; 14 sepse kombet, që ti do të dëbosh, i kanë dëgjuar shortarët dhe 

magjistarët; kurse ty, Zoti, Perëndia yt, nuk të ka lejuar të veprosh kështu.  
 

Ekzistojnë forca, si engjëllore dhe demonike, të cilat veprojnë aktivisht përreth nesh. Është e keqja që luftojmë 

në luftën tonë frymore.  
 

• Duhet ta kuptojmë se beteja nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër pushteteve në vendet 

qiellore. Ndërsa fillojmë të marrim një zbulesë të luftës frymërore, do të fillojmë të kuptojmë se si 

armiku po lëviz kundër nesh në sferën fizike. 
 
 

4. Beteja në botë. 
 

Ne, si besimtarë, na është thënë të mos konformohemi me këtë botë, me mënyrën si jetojnë të tjerët, por të 

jetojmë për t'i pëlqyer Perëndisë, që nuk është nga kjo botë. 
 

Gjoni 17: 14-16 (Jezusi duke folur) 
14 Unë u kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota i ka urryer, sepse nuk janë prej botës, ashtu si edhe unë nuk jam 

prej botës. 15 Unë nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. 16 Ata nuk janë nga bota, 

sikurse unë nuk jam nga bota.  
 

• Pra, ne jemi të thirrur të jetojmë në botë, por jo të jemi pjesë e botës. 
 

Pas leximit të Gjonit 17, bëhet e qartë se nëse jemi në botë, por nga bota, do të kemi konflikte. Këto konflikte 

janë lufta frymërore. Janë forcat që kontrollojnë botën që janë në konflikt me Perëndinë.  

• Gjithashtu duhet trajnim për të dalluar mënyrat e Perëndisë dhe mënyrat e botës. Duke qenë se kemi 

lindur në këtë botë, natyrisht mendojmë sipas saj, prandaj Perëndia na thotë të ripërtërijmë mendjen 

tonë sipas Fjalës së Tij, për të menduar si mendon Ai dhe për të njohur rrugët e Tij. 

• Duhet të transformohemi për të kuptuar më mirë mënyrat e Perëndisë (Romakëve 12: 3). Mënyrat e 

Perëndisë nuk janë të natyrshme për ne.  

• Ne vazhdimisht kemi nevojë të kryqëzojmë prirjet dhe dëshirat tona natyrore për të marrë gjithçka që 

Perëndia ka për ne.  
 

Bota premton kënaqësi dhe kënaqësi të menjëhershme që përmbushin dëshirat e mishit tonë, një ofertë 
joshëse, por nga e cila duhet të jemi vazhdimisht të mbrojtur si të krishterë. Jezusi kuptoi tundimet e botës. Ai 

e dinte se Satani do të përdorte çdo lloj joshjeje të mundshme për të joshur zemrën e njeriut larg nga 

Perëndia.  
 

• Jezusi gjithashtu e dinte sa e vështirë do të ishte për ata që besonin në Të, që të qëndronin besnikë 
për shkak të shqetësimeve të botës. Ai ndau shëmbëlltyrën e Markut 4 - Mbjellësi mbjell farën dhe si 

Satani përdor 5 gjëra për të vjedhur dhe mbytur Fjalën në betejën frymërore, fatkeqësi ose 

përndjekje, shqetësimet e kësaj bote, mashtrimi i pasurive, dhe dëshirat për gjërat e tjera. 
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Marku 4: 1-20 
13 Pastaj u tha atyre: ''Nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyrë? Po atëherë si do t'i kuptoni të gjitha shëmbëlltyrat e 

tjera? 14 Mbjellësi mbjell fjalën. 15 Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, 

vjen menjëherë Satani dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre. 16 Po ashtu ata që e marrin farën mbi një 

gurishte janë ata që, kur e kanë dëgjuar fjalën, e pranojnë menjëherë me gëzim; 17 por nuk kanë rrënjë në 

vetvete, dhe janë të përkohshëm dhe kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen 

menjëherë. 18 Ata përkundrazi të cilët e marrin farën midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën, 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. 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''.  
  

Betejat e luftës frymërore janë intensive kur një person vendos ta pranojë Jezusin si Shpëtimtarin e tij. Armiku 

do të sulmojë nga të gjitha këndet, duke shpresuar që ta bindë personin që të mos ia japë plotësisht zemrën 

Jezusit.  Ai do të përdorë rrethana, ngjarje, njerëz, gjëra dhe madje edhe dyshime në mendjen e tyre për të 

vjedhur zemrën e tyre dhe për ta kthyer në rrugët e tij.  
 

• Fara që mbillen në zemrat e njerëzve ose do të zërë rrënjë në tokë të mirë, e cila është një zemër 

plotësisht e dorëzuar ndaj Zotit dhe që vepron në BESIM. Ose, ajo do të mbillet në vende ku fjala 

fshihet larg prej tyre derisa ata të rrëzohen.  

• Këto lloje betejash luftohen në botë, por përfshijnë forcat shpirtërore të errësirës që ekzistojnë në 

fushën e padukshme që na rrethon. 
 
 

5. Beteja brenda nesh. 
 
Bibla mëson për luftën brenda nesh, luftën e vazhdueshme midis mishit dhe frymës. Beteja jonë me mëkatin 

"lufton" brenda gjymtyrëve tona. Për të filluar shqyrtimin e betejës brenda nesh, duhet së pari të kuptojmë 

natyrën e saj.  Dëshirat e mishit janë pjesë e natyrës sonë njerëzore dhe historia e tyre shkon prapa në fillim 

të kohës. 
 

Zanafilla 4: 3-7. 
3 Me kalimin e kohës, Kaini i bëri një ofertë frutash të tokës Zotit; 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. 
6 Atëherë Zoti i tha Kainit: "Pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote është dëshpëruar? 7 Në rast se bën mirë a nuk 

do të pranohesh? or në qoftë se bën keq, mëkati po të ruan te porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti 

duhet ta sundosh”. 
 

• Beteja e mishit përkundrejt frymës. 
  
Shpesh marrim vendime sipas mënyrës se si mendojmë, ndiejmë dhe duam dhe e gjejmë veten duke luftuar 

me zemërimin, hidhërimin dhe urrejtjen, që na çojnë në zonat e tundimit. Por Perëndia na thotë të luftojmë 

kundër këtyre ndjenjave mëkatare. Ne duhet të mësojmë të luftojmë kundër natyrës së vjetër që përpiqet të 

ngrihet tek ne.  
 

• Pali na thotë të heqim natyrën e vjetër dhe të veshim njeriun e ri (Kolosianëve 3: 8-13). Zoti na ka 

dhënë Frymën e Tij, i cili do të na japë fuqi për të fituar, por ne duhet të jemi të gatshëm t'i lejojmë 

atij autoritetin që të jetë në kontroll të emocioneve dhe sjelljeve tona 
 

Mateu 26:41 
41 Rrini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim; sepse fryma është gati, por mishi është i dobët''.  
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Romakëve 7: 14-20 
 14 Sepse ne e dimë se ligji është frymëror, por unë jam mishëror, i shitur mëkatit si skllav. 15 Sepse unë nuk kuptoj 

atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. 16 Edhe, nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji 

është i mirë. 17 Por tani nuk jam më unë që veproj, por mëkati që banon në mua. 18 Në fakt unë e di se në mua 

domethënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë, sepse, ndonëse e kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ia 

gjej mënyrën. 19 Në fakt të mirën që unë e dua nuk e bëj; por të keqen që s'dua, atë bëj. 20 Edhe, në qoftë se bëj 

atë që nuk dua, s'jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që banon në mua.  

 

Galatasve 5: 16-17 
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.  
 

Ne vuajmë në mishin tonë, nëse i ushqejmë dëshirat e tij apo i mohojmë kënaqësitë e tij. Ne vazhdimisht 

luftojmë mes asaj që duam të bëjmë kundrejt asaj që dimë që Zoti dëshiron që ne të bëjmë. 
 

Jeta e krishterë nuk është pasive. Jezusi na tha tek Luka 9:23, "Pastaj u tha të gjithëve: ''Nëse dikush do të vijë 

pas meje, le ta mohojë vetveten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë."  

 

• Të krishterët nuk janë duke jetuar jetën e bollshme të dashurisë, gëzimit dhe paqes, sepse nuk janë të 

vetëdijshëm se si t'i mbajnë dhe t'i shpallin ato premtime. Jezusi na premtoi një jetë të bollshme që 

fillon këtu në tokë.  

• Nëse nuk i kuptojmë forcat që janë kundër nesh dhe nëse nuk jemi të përgatitur të luftojmë për atë 

që me të drejtë është e jona, ne nuk do të jemi në gjendje të marrim gjithçka që Perëndia ka për ne. 
 

 

6. Një Fjalë përfundimtare për luftën frymërore. 
 
 

Që nga dita kur një person ka lindur në tokë, ai ose ajo është në një betejë frymërore thjesht për shkak se ai 

ose ajo është një qenie njerëzore. Nuk ka të bëjë fare me kombësinë, ngjyrën e lëkurës, mashkull apo femër, 

ose moshën, dhe shpesh kjo betejë ndodh edhe përpara se personi të lindë. 

 

Satani është "zot" vetëm i këtij sistemi të rënë botëror, por nuk ka fuqi, sepse Jezusi e mundi atë dhe ia rimori 
fuqinë që ia kishte marrë Adamit dhe Evës. Ai përdor gënjeshtra dhe mashtrim për të marrë autoritetin që ka 

njerëzimi, për të shkaktuar probleme në jetën e njerëzve dhe këtu është edhe beteja frymërore. 

 

Një gjë duhet të bëhet shumë e qartë, se Perëndia është suprem dhe nuk ka konkurrencë me satanin. Secili 

besimtar duhet të rritet në të kupuarit në fushën frymërore dhe atë natyrore dhe si funksionojnë; gjithashtu 

në fushën e engjëjve, demonëve etj., në mënyrën se si funksionojnë dhe cilat janë taktikat e përdorura nga 

satani. 

 

Pjekuria në luftën frymërore si një i krishterë, vjen nga të kuptuarit e Fjalës së Perëndisë dhe të vepruarit në 

të, si dhe nga përvoja praktike që vjen përmes lutjes, këshillimit dhe shërbesës së çlirimit. Nuk ndodh brenda 
ditës, por me kalimin e kohës në bashkëpunim me Frymën e Shenjtë. 

 

Nëse je i aftë në luftën frymërore, ti do të jesh fitimtar këtu në tokë. 

 
JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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 (2.17 - The Battlefields of the Mind and the Flesh) 
 (Shkrimet nga ALBB) 

Shkrimet bazë: 
 

Gal.5: 16-18 
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.  
 

Gal.5: 16-18 
16 But I say, walk and live [habitually] in the [Holy] Spirit [responsive to and controlled and guided by the Spirit]; 

then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh (of human nature without God). 
17 For the desires of the flesh are opposed to the [Holy] Spirit, and the [desires of the] Spirit are opposed to 

the flesh (godless human nature); for these are antagonistic to each other [continually withstanding and in 

conflict with each other], so that you are not free but are prevented from doing what you desire to do. 18 But 

if you are guided (led) by the [Holy] Spirit, you are not subject to the Law. (AMPC) 
 

Rom. 8:37 
37 Por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi.  
 

1. The Beteja e vazhdueshme në mbretërinë e frymës dhe në mbretërinë e të natyrshmes. 
 

Fjala e Perëndisë thotë se ne jemi "më shumë se fitimtarë", atëherë pse vazhdojmë të kemi probleme dhe 

humbje në jetën tonë të përditshme dhe nëpër shërbesa, në rast se jemi të rilindur. Është kështu sepse nuk e 
kuptojmë luftën frymërore që bën satani dhe që manifestohet në fushën natyrore / fizike këtu në tokë 
kundër nesh. 
 

Është e rëndësishme për çdo të krishterë të kuptojë si vepron satani, armiku ynë i padukshëm, të njohë 

taktikat e tij, planet dhe metodat e veprimit në betejë në mënyrë që ta mposhtim në përpjekjet e tij dhe 
gjithashtu të imponojmë fitoren tonë mbi të , e cila u mor dhe na u dha me anë të gjakut të Jezu Krishtit në 
Kryq. 
 

Perëndia e ka mposhtur satanin nëpërmjet Birit të Tij Jezusit, ka hequr çdo fuqi që kishte satani, dhe më pas, 

çdo "besimtari të lindur përsëri" iu dha çdo armë e mundshme për të zbatuar atë mposhtje dhe fitore mbi të. 

Ne duhet ta kuptojmë betejën e vazhdueshme që bëhet mes sferës frymërore dhe asaj natyrore nëse duam 
të kemi një jetë fitimtare, të marrim gjithçka që Perëndia ka për ne këtu, ndërsa jemi në tokë dhe që të jemi 

"Kisha Triumfuese" e Krishtit Jezus. 
 

Kur ti e pranove Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tënd, ti u rilinde, zemra jote ose fryma jote u rikrijuan ose 

rinovuan në çast nga Fryma e Shenjtë, por jo mendja dhe trupi yt. Perëndia na thotë se ne duhet të përtërijmë 
mendjet tona (procesin e të menduarit) me Fjalën e Tij dhe pastaj ta vendosim trupin tonë nën kontrollin e 

frymës tonë. 

2. Fushëbeteja kryesore - mendja. 
 

Hebrenjve 12: 1-3  
1 Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe 

mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, 2 

uke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin 

duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të Perëndisë.3 Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim 

të tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj.  
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• Shpirti është porta midis sferës frymërore dhe asaj natyrore - është fusha e vendimmarrjes për 
qeniet njerëzore. Të vendosësh për gjërat e Frymës apo të vendosësh të shkosh me gjërat e mishit, 

botës. 

•  Shpirti është i përbërë nga mendja, vullneti dhe emocionet dhe kjo është ajo ku Fjala e Perëndisë na 

paralajmëron se do të jetë beteja kryesore, veçanërisht në fushën e "mendjes" dhe kjo është arsyeja 

pse mendja duhet të përtërihet në Fjalën e Perëndisë për të njohur rrugët e Tij dhe mendimet e Tij. 

• Përderisa jetojmë në një trup të vdekshëm, mendja është vendi ku lufta me satanin do të fitohet apo 

humbet - mendja jote është fusha e betejës. Njerëzit kanë bërë gabim kur kanë menduar se sulmet e 
satanit bëhen në sferën e frymës, por Jezusi e mposhti satanin një herë e përgjithmonë, në 

mbretërinë frymërore. 

•  Radha e vërtetë e një qenieje njerëzore duhet të jetë - fryma / shpirti / trupi ku fryma e njeriut 

është nën kontroll apo udhëheqje. Kur vepron në fushën e frymës si besimtar, mendja jote, e cila 

është në sferën e shpirtit, nuk është përgjegjëse. 

• Satani e ka humbur autoritetin e tij në sferën frymërore - ai nuk mund të të luftojë atje, por ai të 

lufton në sferën e natyrshme, në atë shpirtërore, ku ai ende ka akses, por jo autoritet. 
 

 

3. Mashtrimi - Arma Kryesore e Sulmit e Satanit. 
 

 

1 Kor. 10: 13 
13 Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveçse tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë 

që t'ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni.  

 

Jakobi 1: 13-15 (Hapat për të kryer mëkatin) 
13 Askush kur tundohet të mos thotë: ''Jam tunduar nga Perëndinë'', sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga 

e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjeri. 14 Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e vet. 15 

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

 

Marku 4: 1-34 (Mbjellësi mbjell farën) 
1 Pastaj nisi përsëri të mësojë në breg të detit; dhe rreth tij u mblodh një turmë aq e madhe, sa që ai hyri në 

barkë dhe rrinte ulur në det, ndërsa gjithë turma ishte në tokë pranë detit. 2 Dhe ai u mësonte atyre shumë gjëra 

në shëmbëlltyra, dhe u thoshte atyre në mësimin e tij: 3 "Dëgjoni! Ja, doli mbjellësi të mbjellë. 

 

Hapat e një personi që kryen mëkatin janë shpjeguar tek (Jakobi 1: 14-15). 1. Tundimi /   2. Dëshira kur ngjizet 

lind mëkatin / 3. Lind mëkati që çon në vdekje. 
 

• Satani e kupton parimin e mbjellësit që mbjell farën, sepse ky është një parim bazë në Mbretërinë e 

Perëndisë dhe veçanërisht në jetën e mendimit të një personi. 

• Edhe në këtë fushë ai nuk ka autoritet por ai përdor një armë të quajtur "mashtrim" për të të bërë ty 

të përdorësh autoritetin tënd të dhënë nga Perëndia kundër vetes tënde, për të mposhtur veten. 

• Ai do të përpiqet ta bëjë këtë duke fituar kontrollin e mendjes tënde, duke të bombarduar me 

mendime shkatërruese dhe duke vënë presion mbi emocionet e tua! 

• Ai fillon duke mbjellë një farë të vogël në mendjen tënde, sepse ai e di se nëse mbillet fara, ajo do të 

rritet dhe do të bëhet një veprim. (Marku 4: 3-8; 13-20; 26-29; 30-32) 

• Satani do të përpiqet të kontrollojë besimtarin nëpërmjet "MISHIT" - dëshirave tona të 

paperëndishme, njerëzore dhe natyrore.  
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4. Fushëbeteja e dytë - mishi. 

 

 

Përkufizimi: Mishi - Kënaqësitë, dëshirat, orekset dhe dëshirat e mishit (të natyrës njerëzore pa Perëndinë). 

Sepse dëshirat e mishit i kundërvihen Frymës së Shenjtë, dhe [dëshirat e Frymës] i kundërvihen mishit 

(natyrës së pafe të njeriut). 

 

Për të të ndihmuar të fillosh të kuptosh se si vepron Satani, ne duhet të shohim një fjalë që gjendet në 

Dhiatën e Re.  Fjala është "joshje" ose "shthurje", duke folur në kontekstin e Shkrimeve, këto janë një shoqëri 

shumë e keqe.  
 

Marku 7: 20-23 
20 Tha akoma: ''Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. 21 Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, 

dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, 22 vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, 

pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku. 23 Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e 

ndotin njeriut''. 

 

Gal. 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. 
 
 

Domethënia aktuale e shthurjes është "nuk ka kufizim ose pa kufizim"  
 

• Kjo është pika e parë dhe më e rëndësishme e sulmit të satanit mbi jetën e një besimtari (si dhe 

njerëzit që nuk janë besimtarë).  

• Ai e di se nëse do të jetosh një mënyrë jetese të perëndishme, ti duhet të kontrollosh dëshirat e 

mishit duke e vendosur mishin në nënshtrim ndaj frymës tënde. 

• Nëpërmjet shthurjes ai do të fillojë të ushtrojë presion tek mishi yt, në mënyrë që oreksi yt të shtohet 

dhe t’i të dorëzohesh. 

• Ai gjen dobësitë e mishit tënd dhe ushtron presion pak nga pak derisa të ketë kontroll. 

• Shenjat e "shthurjes" janë gjithmonë të njëjta, pak nga pak, ti e shikon që je duke humbur kontrollin. 
 

Ashtu si të gjitha mëkatet kanë një fillim të përbashkët, ata gjithashtu kanë një fund të përbashkët. 
 

Ef.4: 17-19 
17 Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së 

tyre, 18 të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak të padijes që është në ta dhe 

ngurtësimit të zemrës së tyre. 19 Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë veten në shthurje, duke kryer çdo 

papastërti me lakmi të pangopur.  
 

• Plani i satanit nëpërmjet "shthurjes" është edhe e një herë për të sjellë "besimtarin" përsëri nën 

kontrollin e tij të plotë dhe ta kthejë në mëkat. Ndërsa një person ngadalë-ngadalë i nënshtrohet 

"shthurjes" dhe shkon pas dobësive të mishit, ai pastaj dominohet dhe kontrollohet përsëri nga ato 
dobësi.  
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5. Plani fillon me një mendim (farë) e mbjellë nga satani. 
 
 

Strategjia e Satanit fillon duke mbjellë një mendim në mendjen tende, aty ku ai ka akses, mund të duket e 

thjeshtë dhe e padëmshme, por është një farë që do të rritet dhe prodhon një korrje. (Marku 4: 3-8; 13-20; 

26-29; 30-32) 

 

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.  

 

• Satani do që ne të merremi me të – dhe të mendojmë për atë. Bibla thotë tek Jozueu 1: 8, Perëndia i 
tha Jozueut të meditonte fjalën e Perëndisë ditë e natë dhe kështu ai do të ishte i begatë dhe të 
kishte sukses. E kundërta është gjithashtu e vërtetë nëse meditojmë për fjalën e botës apo mendimet 

që satani do të donte që ne të meditonim. 

• Mendimet që na vijnë duhet t'i krahasojmë gjithmonë me Fjalën e Perëndisë. 

 

Libri i Jakobit 3: 1-12 na tregon qartë se nëse mund të kontrollosh gjuhën tënde, mund të kontrollosh tërë 

trupin tënd.  

 

• Gjuha jote është timoni i jetës tënde. Ajo përcakton drejtimin tënd; dhe pa marrë parasysh se sa 

përpiqesh ta ndalosh, ajo do të fillojë të përsërisë ato mendime që i ke vërtitur në mendjen tënde. 

• Një nga pasojat më të rrezikshme e të menduarit pa fre është dyshimi. Dyshimi është një rezultat i 

drejtpërdrejtë i shthurjes.  

• Dyshimi vjen kur ti e lejon veten të meditosh mendime që janë të kundërta me Fjalën e Perëndisë. 

 
Është një pasojë vdekjeprurëse dhe ajo vepron njësoj çdo herë. Satani mbjell mendime,të cilat lindin fjalët, të 

cilat lindin veprimet dhe ngjarjet rreth e rrotull teje.  

 

• Mendimet e pakufizuara >> japin fjalë të pakufizuara >> japin një jetë të pakufizuar >> dhe jeta e 

pakufizuar të çon në shkatërrim. 
 
 

6. Ndalimi dhe kontrollimi i sulmit. 
 
 

Hapi 1. Për të ndaluar dhe kontrolluar sulmin ndaj mendjes sonë, ne e gjejmë  përgjigjen kundër 
"shthurjes" në Fjalën e Perëndisë, tek 2 Kor.10: 3-6 

 
2 Kor. 10: 3-6 
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,6 dhe jemi gati të 

ndëshkojmë çdo mosbindje, kur të bëhet e përkryer bindja juaj. (ALBB) 

 

• Merr zotërimin mbi mendimet e tua dhe vendosi ato në përputhje me atë që thotë Fjala e Perëndisë. 

• Merr autoritetiin dhe lidhi ato mendime dhe hedhi ato tutje me fjalët e gojës sate.  
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Mat. 6:31  
31 Mos u shqetësoni, pra duke thënë: "Çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi?".  

 

• Mos e merr mendimin "duke e thënë atë" - sepse pastaj ai shkon në frymën tënde nëse e thua 

(Marku 4 - Mbjellësi mbjell farën). 

 

Hapi 2. Zëvendëso mendimet e gabuara me Fjalën e Perëndisë. 
 
Fil. 4: 8 
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. 

 

meditoni për këto gjëra 

• Zëvendoso mendimet e gabuara me atë që Perëndia thotë në fjalën e Tij. 

• Nëse do të jesh fitimtar në fushën e betejës së mendjes tënde, ti duhet vërtet të riprogramosh 

mendjen tënde me Fjalën e Perëndisë.  

• Kur ti u rilinde, fryma jote u bë një krijesë e re, por jo mendja, prandaj ajo duhet të ripërtërihet çdo 
ditë nga Fjala e Perëndisë. 

 

Gal. 5: 16-17 
16 Dhe unë them: Ecni sipas Frymës  dhe nuk do ta përmbushni dëshirat  e mishit, 17sepse 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  

 

• Në ditët e para të kthimit tonë është një betejë. Fryma jonë rinovohet dhe dëshiron gjërat e 

Perëndisë, ndërsa mendja është ende ashtu siç ishte, mishore, dhe këtu është fusha e betejës së 

mishit. 

 

Rom. 12: 2 
2Dhe 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.  

 

• Fjala e Perëndisë ka fuqi në vetvete dhe kur të futet në mendje, ka fuqinë për të ndryshuar modelet 

dhe mendimet e vjetra. 

• Shthurja vepron në dy mënyra, ajo bën që mishi të jetë i pakufizuar dhe në të njëjtën kohë të pengon 

të ndjekësh drejtimin hyjnor të Frymës. 

• Shthurja e lejon mishin tënd të shfrenohet dhe në të njëjtën kohë e vë frymën tënde në skllavëri. 
 

7. Një fjalë e fundit 
 
 

Për të pasur fitore në "fushëbetejën" e mendjes, ti duhet të vendosësh me Frymën e 
Shenjtë që t'i sjellësh të gjitha mendimet e tua në bindje ndaj Jezusit dhe Fjalës së 

Perëndisë. 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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 (2.18 - The Bible Principle - The Counter Attack) 

 (Shkrimet nga ALBB) 
 

Shkrimet bazë: 
Mateu 12: 43-45 
 

Referoju edhe temave: 

2.17 - Fushëbetejat e mendjes dhe mishit 
 

 

1. Kjo është ajo ku shumica e të krishterëve humbasin betejat e tyre dhe grabiten nga 
fitoret e tyre. 

 

Sa herë si i krishterë ke luftuar një betejë në frymë dhe në të natyrshmen, ke marrë fitoren, por pastaj ke qenë 

i sfiduar sërish nga armiku dhe më pas ke humbur? 

  

• Pse ndodh kjo dhe si mund ta parandalojmë që kjo të mos ndodhë në të ardhmen? 

• Cili është plani dhe mënyra e veprimit të satanit? 
 

 

Një ilustrim themelor: 
Në shumë luftëra do të shohësh për shembull se si ushtria "A" lufton ushtrinë "B" dhe fiton një fitore ndaj 

ushtrisë "B", dhe për shkak të kësaj fitore ushtria "A" ndihet e sigurtë, relaksohet dhe beson se ushtria "B" është 

krejtësisht e mposhtur. Vetëm më vonë zbulon se ushtria "B" nuk është mposhtur krejtësisht dhe ka hartuar 

një kundërsulm, i cili e mposht ushtrinë "A", sepse ushtria "A" e ka lënë rolin e saj dhe ka pak ose aspak 

rezistencë ndaj kundërsulmit. 

 

• Ky është gjithashtu parimi që satani përdor kundër besimtarit të rilindur dhe Jezusi na paralajmëron 

për këtë parim të "kundërsulmit". 
 
 

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''.  
 

• Fjala e Perëndisë na paralajmëron në këto shkrime të shenjta se kur të kesh një fitore, sigurohu që ta 

ruash fitoren me Fjalën e Zotit dhe me besimin, sepse armiku do të përpiqet përsëri për të rimarrë 

fitoren ose tokën (shtëpinë) dhe pastaj do të jetë më keq se para betejës së parë të besimit. 
 

 

2. 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 personi dhe ai fillon të mendojë, të rrëfejë dhe të 

dyshojë që Perëndia e shëroi herën e parë. Kanceri kthehet në trupin e tij sepse personi ka hapur derën për 

shëndetin e tij përmes mendimeve të pakufizuara (shthurja) dhe pastaj ai e humbet shërimin e tij dhe kjo 

quhet - KUNDËRSULM! (Referoju temës: 2.17 - Fushëbetejat e mendjes dhe mishit.)  
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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 pozitën e besimit dhe nuk mbajti ose nuk mbroi shërimin që kishte marrë. Satani 

ushtroi presion nëpërmjet simptomave dhe mendimeve për ta bërë atë të besojë se nuk kishte qenë i shëruar. 

Personi fillon të flasë: "Mendoj se nuk jam shëruar" dhe ai merr atë që rrëfen.  

Të marrë shërimin për herë të dytë është më e vështirë se herën e parë, sepse personi mendon se Perëndia 

nuk e shëroi herën e parë, kështu që pse duhet që Perëndia ta shërojë për herë të dytë, dhe kështu vjen 

dyshimi, mosbesimi dhe humbja. Kjo mund të ndodhë në çdo fushë të jetës së një personi, jo vetëm tek 

shërimi, por edhe tek financat, martesa, familja, biznesi, shërbesa, etj. 
 

3. Davidi dhe kundërsulmi. 
 

 

1 Samuel 17 (Historia e Davidit dhe Goliathit) 
 
1 Samuelit 17: 31-37 
31 Sa dëgjuan fjalët që Davidi kishte thënë, ia treguan Saulit dhe ky dërgoi njerëz që ta thërresin. 32 Davidi i tha 

Saulit: "Asnjeri të mos ligështohet për shkak të tij! Shërbëtori yt do të shkojë të luftojë me këtë Filiste". 33 Atëherë 

Sauli i tha Davidit: "Ti nuk mund të shkosh me këta Filistej për të luftuar kundër tij; sepse ti je një i ri dhe një njeri 

lufte që në fëmijërinë e tij ". 34  

Por Davidi iu përgjigj Saulit: "Shërbëtori yt kulloste kopenë e atit të tij; kur një luan ose një ari vinte për të 

rrëmbyer një dele nga kopeja, 35unë e ndiqja, e godisja dhe ia rrëmbeja nga goja; në qoftë se ai kthehej kundër 

meje, unë e kapja nga krifa, e godisja dhe e vrisja. 36 Po, shërbëtori yt ka vrarë luanin dhe ariun; dhe ky filiste i 

parrethprerë do të pësojë të njëjtin fat, sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë të gjallë". 37 Davidi shtoi: "Zoti që më 

shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga panxha e ariut, do të më shpëtojë edhe nga dora e këtij filisteu". Atëherë 

Sauli i tha Davidit: "Shko dhe Zoti qoftë me ty".  

 
1 Samuelit 17: 34-36 
34 And David said to Saul, Your servant kept his father’s sheep. And when there came a lion or again a bear and 

took a lamb out of the flock, 35 I went out after it and smote it and delivered the lamb out of its mouth; and 

when it arose against me, I caught it by its beard and smote it and killed it. 36 Your servant killed both the lion 

and the bear; and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living 

God! (AMPC) 

 

• v31-37 - Besimi i Davidit në Perëndinë 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 besëlidhës, i cili 

mendoi së pari mbi besëlidhjen e tij dhe premtimet e Perëndisë sesa 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. 

• Davidi 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! 

 

Dy herë, me betejat me luanin dhe ariun, ata u ngritën kundër Davidit, pasi ai fillimisht i kishte goditur me gurë 

dhe hobenë e tij. Ata u rrëzuan, por jo të vdekur. Davidi kishte mësuar nëpërmjet këtyre dy betejave me luanin 

dhe ariun se sa e rëndësishme ishte që të sigurohej që armiku kishte vdekur plotësisht, dhe kështu me Goliathin, 

Davidi u sigurua absolutisht duke ia prerë kokën Goliathit; Davidi u sigurua që ai kishte fitoren e plotë dhe se 

nuk kishte asnjë shans që ky mal të ngrihej përsëri. 
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4. Davidi dhe fitorja e plotë. 
 

 

1 Samuelit 17: 48-51 
48 Kur filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për t'u ndeshur me Davidin, edhe Davidi nxitoi menjëherë drejt mejdanit, 

ballë filisteut; 49 vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hobenë dhe e goditi në ballë filisteun; guri 

iu fut në ballë dhe ai ra me fytyrë për tokë. 50 Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun; e goditi dhe 

e vrau, megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në dorë. 51 Pastaj Davidi vrapoi, u hodh mbi filisteun, ia mori 

shpatën dhe e vrau duke i prerë me të kokën. Kur filistenjtë e panë që heroi i tyre vdiq, ikën me vrap.  

 

• Në luftën tonë të besimit me Fjalën e Perëndisë mbi çdo situatë, ne duhet të sigurohemi që të 

vazhdojmë deri në fund, derisa të kemi fitoren në duart tona (siç bëri Davidi me kokën e Goliathit) dhe 

të mos pushojmë dhe të mos rehatohemi vetëm sepse nuk ka më presion apo simptoma. Kjo nuk është 

koha për të pushuar. 

• Çdo sprovë nëpër të cilën kalojmë, do të bëhet një dëshmi në qoftë se ne kalojmë nëpër betejë dhe 

kemi një fitore të plotë, sepse ne fitojmë më anë të gjakut të Qengjit dhe fjalës së dëshmisë sonë. 
 

 

5. Dëshmi nga jeta reale. 
 

 

Ndërsa isha duke u rritur në besimin tim të krishterë, njoha një person që kishte leuçemi dhe dëgjova 

dëshminë e saj se si Perëndia e kishte shëruar atë plotësisht nga ajo sëmundje. 

 

Ajo dhe bashkëshorti i saj kishin provuar gjithçka për t'u shëruar në një periudhë dyvjeçare duke përfshirë 

edhe mjekët e huaj e trajtime të veçanta, para se të vinte më në fund te Perëndia duke i kërkuar atij ndihmë 

dhe shërim. Ata u rilindën, studiuan Fjalën e Tij, besuan dhe përfundimisht ajo mori shërimin e saj të plotë 

dhe u konfirmua dhe lajmi doli edhe në gazeta. 

 

Disa vjet më vonë nëna e saj mori të njëjtën sëmundje të leuçemisë, u sëmur. Vajza ishte prekur aq shumë 

nga nëna e saj që kishte këtë sëmundje, sa që edhe ajo pati përsëri këtë sëmundje dhe më vonë vdiq. Pas 

bisedës me burrin e saj e kuptova se pas shërimit të saj të parë, ata ishin relaksuar në ecjen e tyre të besimit, 

duke mbrojtur dhe mbajtur shërimin e tyre dhe sëmundja ishte kthyer përmes parimit të kundërsulmit. 
 

 
6. Një fjalë e fundit 

 

Ndërsa jemi në këtë tokë si besimtarë, do të përballemi me kundërsulme në luftën frymërore. Nga 
kjo temë, tani duhet të kuptosh se si vepron satani në këtë fushë dhe gjithashtu se çfarë duhet të 

bësh për të ndaluar kundërsulmin dhe për të mbrojtur dhe mbajtur fitoren tënde në emrin e 
Jezusit! 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  
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LION OF JUDAH MINISTRIES INTERNATIONAL 

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

(Efesianët 4:11-12) 



  

 

 

 

 

LION OF JUDAH ON LINE© 

 

                                                                                           © 

 

LION OF JUDAH MINISTRIES INTERNATIONAL 

LION OF JUDAH ON LINE - Copyright  © 2018 

Compiled by Rev. Gary Stevens 

 

www.lowevonjudah.org  I  info@lowevonjudah.org 

Münster  I  Germany 

 

 

 

 

 

 

 


