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3.03 – Psalm 91 – Siguria, Mbrojtja dhe Çlirimi yt.
(3.03 - Psalm 91 – Your Security, Protection & Deliverance)

1.0 - Hyrje.
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe)

Shkrimet bazë:
Gjoni: 17:17
17
Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.
2 Tim. Gjoni 3: 16-17
16
I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi: 17
që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. (ALBB)
-----------------------------------------------------------------------------Zan. Kap.1
• Perëndia krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka në të, përfshirë njerëzimin që duhej të jetonte përgjithmonë, pa vdekur
fizikisht.
• Përmes "Tundimit dhe Mëkatit të Rënies së Njeriut" (Zan.3: 1-19), vdekja shpirtërore (ndarja nga Zoti) dhe vdekja
fizike (në trup përmes sëmundjeve etj.), hyri në tërë njerëzimin përmes Mallkimit - LiP.28: 15-68
LiP.28:61
Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e pashkruara në librin e këtij ligji, ….është brenda "Mallkimit".

61

•
•

Vdekja erdhi përmes Adamit, por u mposht dhe u përmbys nga Jeta në Krishtin Jezus në kryq! - Rom.5:12-21.
Mëkati dhe Mallkimi hynë në krijimin në kopshtin e Edenit përmes mosbindjes së një njeriu - Adami i parë

Rom. 5:12
12
Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtri
tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan,
•

Vdekja hyri në botë përmes portës frymërore të mëkatit.

Rom. 5:21
21
me qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë të drejtësisë në jetën e
përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. (ALBB)
•
•

Perëndia hyri në një besëlidhje ose marrëveshje me Abrahamin për të siguruar dhe mbrojtur njerëzimin nga
mallkimi.
Zoti bëri një besëlidhje gjaku me Abrahamin (Zan.17: 1-8) për ta mbrojtur dhe dorëzuar atë dhe farën e tij
(pasardhësit) duke përfshirë Farën - Krishtin Jezus në të ardhmen.

Gal.3:16
16
Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Ai nuk thotë, "pasardhësve", sikur janë shumë, por një,
"pasardhjes tënde", i cili është Krishti. (ALBB)
•
•

Premtimi i Zotit u bë përmes Abrahamit, por në të vërtetë ai ishte menduar për një person, Jezu Krishtin.
"Premtimi" ishte shpengimi nga "mallkimi" dhe hyrja brenda dhe nën "bekimin".

Gjoni 10:10
10
Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me
bollëk. (ALBB).
•

Vdekja mbretëroi derisa Jezusi fitoi betejën në kryq dhe iu dha i gjithë autoriteti.
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Mat.28: 18-20

Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë:, ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 Shkoni, pra,

18

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)
•
•
•

Çdo sëmundje që "ka një emër ose nuk ka emër", tani, në të kaluarën ose në të ardhmen, vjen nën mallkim LiP.
28: 15-68 (LiP. 28:61) - kjo është GJITHÇKA!
Nëse je i krishterë, pra, "i rilindur me të vërtetë", atëherë ti je fara e Abrahamit dhe trashëgimtar i premtimit
(Gal.3:29), që do të thotë që bekimi të takon ty dhe ti je shpenguar nga mallkimi (Gal.3:13-14).
I çliruar nga ligji i vdekjes - sëmundja dhe lëngata nuk kanë asnjë autoritet ligjor mbi një besimtar të rilindur dhe
e vërteta është - "besimtari i rilindur përsëri ”ka një autoritet TOTAL mbi TË GJITHA sëmundjet përmes pozicionit
të tij në Krishtin Jezus përmes dhe në emër të Jezusit!

Gal. 3:29
29
Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit. (ALBB)
Gal. 3:13-14
13
Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar është kushdo
që varet në dru''), 14 që bekimi i Abrahamit t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës
me anë të besimit. (ALBB)
•

Ka 2 cikle frymërore që veprojnë në tokë në të njëjtën kohë, "ligji i jetës dhe ligji i vdekjes ", jeta e drejtuar nga
Jezusi dhe vdekja e drejtuar nga Satani. Nëse je “vërtet i lindur përsëri”, ti automatikisht futesh nën “ligjin e jetës
-“ Bekimin ”dhe ti je “shpenguar”nga“ligji i vdekjes ”-“Mallkimi ”, por si besimtar duhet të zgjedhësh dhe të
veprosh sipas Fjalës së Tij dhe se si të qëndrosh i shëndetshëm dhe të ecësh në shërimin hyjnor, shëndet hyjnor
dhe akoma më mirë është të kesh jetë hyjnore vazhdimisht.

Rom.8:2
2
sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.. (ALBB)
Isia 53: 4-5
4
Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të
rrahur nga Perëndia dhe të përulur. 5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi
për të cilin kemi paqen është mbi të; dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. (ALBB) ------ vër re NË KOHËN E
TASHME / JO NË TË ARDHMEN!
1 Pjetrit 2:24
24
Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me
vurratat e tij ju u shëruat. dhe me vurratat e tij ju u shëruat ------- vër re KOHA E SHKUAR!
•
•
•

Nëse je i «rilindur vërtet», ti ke autoritetin të lutesh për të gjithë njerëzit (Marku 16: 15-19 / Mat.28: 18-20.)
Psalmi 91 është mbrojtje e plotë nga Perëndia ndaj "besimtarit të rilindur" përmes Jezusit, përmes shpëtimit.
John G. Lake eci në këtë zbulesë dhe autoritet, dhe kur ata e vendosën virusin mbi dorën e tij të pambrojtur, virusi
u zhduk menjëherë, ndërkohë që ata e shikonin nën mikroskop, pse? Sepse sëmundja, e cila është nën ligjin e
vdekjes erdhi në kontakt me ligjin e jetës në Krishtin Jezus dhe vdekja duhet t'i përkulet jetës në Krishtin Jezus.

Nga shkrimet e John G. Lake------ "Ligji i jetës dhe ligji i vdekjes" dhe John G. Lake duke shpjeguar.
Misionar në Afrikën e Jugut 1908-1919
“Gjatë asaj murtaje të madhe që përmenda më sipër, ata dërguan një anije qeveritare me furnizime dhe një skuadër
mjekësh. Njëri nga mjekët më thirri dhe më tha:“Çfarë ke përdorur për të mbrojtur veten? Skuadra jonë e ka këtë mbrojtje
dhe gjëra të tjera që përdorim si parandalues, por ne kemi dalë në përfundimin që nëse një njeri vazhdon të qëndrojë në
terren ashtu si ti dhe vazhdon t'u shërbejë të sëmurëve dhe të varrosë të vdekurit, ti duhet të kesh një sekret. Cili është ky
sekret?” Unë u përgjigja, "Ky është ligji i Frymës së jetës në Krishtin Jezus ' Unë besoj se për aq kohë sa unë e mbaj shpirtin
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tim në kontakt me Perëndinë e gjallë, në mënyrë që Fryma e Tij të rrjedhë në shpirtin dhe trupin tim, asnjë mikrob nuk
mund të më ngjitet, sepse Fryma e Perëndisë do ta vrasë atë."
Ai pyeti: “A nuk mendon që është më mirë të kishe përdorur masat mbrojtëse tonat? " Unë u përgjigja, "Jo, por, doktor,
mendoj që ju do të donit të eksperimentonit me mua. Nëse do të shkoni te një prej këtyre njerëzve të vdekur dhe do të
merrni shkumën që del nga mushkëritë e tyre pas vdekjes, dhe ta vendosni nën mikroskop, do të shihni plot mikrobe të
gjalla. Do të shikoni se ato janë të gjalla deri në një fare kohe pasi një njeri ka vdekur. Ju mund të mbushni dorën time me
to dhe unë do ta vendos dorën nën mikroskop, dhe këto mikrobe të gjalla do të vdesin menjëherë. " Ata e provuan dhe
e panë që ishte e vërtetë. Ata e pyetën: "Po si ka mundësi?" Unë u përgjigja: "Ky është ligji i Frymës së jetës në Jezu
Krishtin". Kur fryma e një njeriu dhe trupi i një njeriu mbushen me praninë e bekuar të Perëndisë, ajo del nga poret e
mishit tënd dhe vret mikrobet. "
•
•
•

Ai kishte zbulesë dhe njohuri dhe e dinte që çdo sëmundje dhe çdo lëngatë duhet të përkulet ose të dorëzohet në
emrin e Jezusit - ai kishte autoritet mbi çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në Krishtin Jezus!
Kjo është tek çdo “besimtar i lindur përsëri” në Krishtin Jezus duke pritur të aktivizohet nga BESIMI dhe Rrëfimi
përmes zbulesës në Fjalën e Tij!
SHENIM: >>>>> Tashmë ti ke një “vaksinë hyjnore” kundër çdo gjëje që sjell vdekje në trupin e njeriut, çdo
sëmundje, çdo lëngatë, madje edhe të rejat që vijnë në të ardhmen!> <

2.0 - Paketa jote e Shpëtimit është e plotë për çdo fushë të jetës tënde.
Psalmi 68: 19-20
19
I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona; ai është Perëndia i shpëtimit tonë. Sela [pauzë, dhe mendo me
qetësi]! 20 Perëndia është për ne Perëndia që çliron; dhe Zotit, Zotit, i përket çlirimi nga vdekja. ALBB
“Shpëtimi” në Gjuhën Greke fjalë për fjalë nënkupton shpëtimin, sigurinë, ruajtjen, çlirimin material dhe të përkohshëm
nga rreziku dhe frika, faljen, restaurimin, shërimin, tërësinë dhe qëndrueshmërinë; përfshin shërimin për trupin tënd, paqe
për mendjen tënde, drejtësi për frymën tënde, mbrojtje fizike dhe frymërore, etj. mirëqenien dhe bekimin financiar.
•
•
•

Nëse ti nuk zbulon se çfarë të përket ty si një besimtar i rilindur, nëse nuk zbulon premtimet që ke trashëguar
përmes Krishtit Jezus, ti nuk mund t'i marrësh ato me BESIM!
Edhe pse premtimet të takojnë ty, ato nuk vijnë tek ty automatikisht, një besimtar duhet të ndjekë sistemin e
besimit të Zotit, duke rrëfyer dhe pranuar me BESIM edhe para se të vijë manifestimi i premtimit.
Ka një premtim në Fjalën e Perëndisë tek Rom. 10: 9-10 i cili do të sjellë shpëtim për një person, në mbretërinë e
Perëndisë, por së pari duhet të bëhet i njohur, të besohet dhe më pas të shpallet nga personi. Gjithmonë ka
qenë aty në Bibël, por ka patur një proces marrjeje! Ka premtime në Fjalën e Zotit që mbulojnë të gjitha situatat
në jetën e besimtarit, të tilla si shërimi. Por ato duhet të dihen, të besohen dhe të shpallen në mënyrë që të
pranohen me anë të HIRIT përmes Besimit!

Rom.10: 9-10
9
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së
vdekurish, do të shpëtohesh. 10 Sepse me zemër, njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. (ALBB)
Jobi 22:28
28
Do të vendosësh një gjë , dhe ajo do të dalë mbarë: dhe mbi udhën tënde do të shkëlqejë drita. (ALBB)
2 Kor. 4:13
13
Por, duke pasur të njëjtën frymë besimi, sikurse është shkruar: ''Unë besova, prandaj fola'', edhe ne besojmë, prandaj
edhe flasim.

3.0 Psalmi 91 - Streha dhe kështjella jonë!
Psalmi 91: 1-16
3.01 Çfarë duhet të bëjë personi që vendos besimin e tij te Zoti - vargu 1.
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Psalm 91:1
1

Kush banon në strehën e Shumë të Lartit, pushon në hijen e të Plotfuqishmit.
•

•
•
•
•

Sapo të dish që mbrojtja hyjnore e Perëndisë të përket ty, ajo duhet të aktivizohet duke banuar në Të, jo vetëm
duke marrë një pozicion të përkohshëm, por duke marrë një pozicion të përhershëm të të qenurit në Fjalë dhe
në marrëdhënie me Të, një vend ku ti vendos shtëpinë tënde frymëror dhe mendore, ose duke jetuar
vazhdimisht!
Vendosja e Fjalës së Zotit në zemrën tënde - Gjoni 15: 7 7 Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia
qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. (ALBB).
Të qëndrosh nën hijen e të Plotfuqishmit është rezultat i kalimit të një kohe të gjatë në Fjalën e Perëndisë dhe
në praninë e Tij, në mënyrë që jeta, veprimet dhe të menduarit e një personi të bazohen në Mbretërinë e
Perëndisë dhe jo të kësaj bote.
T'i bindesh Perëndisë quhet gjithashtu të qëndrosh - 1Gjoni 3: 6 thotë 6 Kush qëndron në të nuk mëkaton; kush
mëkaton nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur. (ALBB)
Përmes mosbindjes, mbrojtja mbinatyrale nuk është aty kur është e nevojshme siç shihet te Fjalët e urta 1.

Fjalët e urta 1: 23-33
23
Ejani në vete nga qortimi im; ja, unë do të derdh mbi ju Frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia.
24
Sepse unë thirra dhe ju nuk keni dashur, shtriva dorën time dhe askush prej jush nuk i kushtoi vëmendje;
25
përkundrazi hodhët poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndreqjen time:
26
edhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj, do të tallem kur të vijë ajo që ju druani;
27
kur ajo që druani të vijë si një furtunë, dhe fatkeqësia juaj të vijë si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkeqësia
dhe ankthi.
28
Atëherë ata do të më thërrasin mua, por unë nuk do të përgjigjem; do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më
gjejnë:
29
Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit:
30
nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qortimet e mia.
31
Prandaj do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me këshillat e tyre.
32
Sepse prapakthimi i njerëzve të thjeshtë i vret dhe qetësia e rreme e budallenjve i zhduk.
33
por ai që më dëgjon do të banojë një vend të sigurt, do të jetë me të vërtetë i qetë, pa frikë nga çfarëdo e keqe. (ALBB)
•

Nëse një person jeton si bota dhe nuk banon ose nuk qëndron në Perëndinë, rezultati do të jetë si bota siç
shprehet qartë tek vargu 31, mbrojtja e Perëndisë shihet qartë tek vargu 33.

3.02 Çfarë thotë personi, i cili vendos besimin e tij te Perëndia - vargu 2.

Psalm 91:2
2

Unë i them Zotit: "Ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im, të cilit i besoj".

Jobi 22:28
28
Do të vendosësh një gjë dhe ajo do të dalë mbarë, dhe mbi udhën tënde do të shkëlqejë drita. (ALBB)
2 Kor. 4:13
13
Por, duke pasur të njëjtën frymë besimi, sikurse është shkruar: ''Unë besova, prandaj fola'', edhe ne besojmë, prandaj
edhe flasim;
•

Një person jo vetëm që duhet të besojë, por edhe të flasë në sferën natyrore të asaj që ai beson për të lëshuar
forcën e mbinatyrshme të BESIMIT për premtimin.

3.03 Jezusi duke shpjeguar rezultatet e besimit te Perëndia, i cili ishte Zoti i tij kur ai ishte në tokë - vargjet 3-13.

Psalmi 91: 3-4
3

Me siguri ai do të të çlirojë nga laku i gjuetarit të shpendëve dhe nga murtaja vdekjeprurëse. 4 Ai do të të mbulojë me
pendët e tij dhe do të gjesh strehë nën krahët e tij; besnikëria e tij do të të shërbejë si mburojë dhe parzmore.
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•
•

laku i zogjve përcaktohet si kurthet që djalli ka hedhur për ty për të të dëmtuar.
murtajë është përkufizuar në Amplified Bible si… plagë; sëmundje epidemike malinje dhe ngjitëse ose infektive
të cilat janë vdekjeprurëse dhe shkatërruese (Lluka 2:11)

Psalmi 91: 3-5-8
5

Ti nuk do të kesh frikë nga tmerri i natës, sa nga shigjeta që fluturon ditën;6 as nga murtaja që endet në terr, as nga
shfarosja që bën kërdinë në mesditë. 7 Një mijë do të bien në krahun tënd dhe dhjetë mijë në të djathtën tënde, por aty
nuk do të të afrohet. 8 Mjafton që ti të këqyrësh me sytë e ty dhe do të shikosh shpërblimin e të pabesëve
•
•
•

Ti do të kesh paqe të mbinatyrshme në mes të terrorit.
Shigjetat që fluturojnë gjithashtu mund të jenë plumba nga armiqtë, mijëra do të bien në krahun tënd dhe dhjetë
mijë në të djathtën tënde mund të jenë lufta në një betejë si ushtar , me njerëz që bien rreth e rrotull, por mbrojtja
e Perëndisë e mbron atë në vendin e fshehtë nga dëmtimi përmes një mbrojtjeje të mbinatyrshme të Psalmit 91.
Kjo gjithashtu mund të lidhet edhe me epidemitë në mbarë botën të shkaktuara nga viruset.

Psalm 91:9-10
9
Duke qenë se ke thënë: "O Zot, ti je streha ime, dhe e ke bërë Shumë të Lartin strehën tënde, 10 nuk do të të gjejë asnjë e
keqe, asnjë plagë nuk do t'i afrohet çadrës sate.

•

Vini re se "duke qenë se" i referohet asaj që ti ke bërë ose së cilës i je bindur në vargjet 1 & 2, atëherë Ai do të
bëjë pjesën e Tij në vargjet 3-15, kjo do të thotë shpëtim hyjnor!

Psalm 91:11-12
11
12

Sepse ai do të urdhërojë engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua.
Ata do të të mbajnë në duart e tyre, me qëllim që këmba jote të mos pengohet nga ndonjë gur.
•

Përveç pranisë së Zotit dhe fuqisë së Tij që manifestohet përmes frymës së një besimtari dhe më pas në trupin e
besimtarit për shërim, Perëndia gjithashtu përdor engjëj për ta çliruar besimtarin nga rreziku, ne e shohim këtë
në Fjalën e Zotit,

Heb.1:14
14
A nuk janë ata të gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të
trashëguar shpëtimin? (ALBB)
Heb.1:14
14
A nuk janë ata të gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të
trashëguar shpëtimin? ALBB
•

Perëndia dërgon Engjëjt e Tij për të mbrojtur besimtarët, dhe ata janë me ty kudo që të shkosh!

Psalmi 34: 7
7
Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. (ALBB)
•

Në 2 Mbretërve 6 ne shohim historinë se si engjëjt e Perëndisë e çliruan profetin Elisha dhe shërbëtorin e tij nga
rreziku, nga sulmi nga mbreti armik i Sirisë.

2 Mbretërve 6: 13-18 (Shembulli 1)
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 KTë 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. 18 Ndërsa sirët po zbrisnin në drejtim të Eliseut, ky iu lut Zotit dhe i tha: "Të lutem, goditi këta njerëz me
verbëri". Dhe ai i verboi sipas fjalës së Eliseut. (ALBB)
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•
•

Qenie engjëllore të dërguara nga Zoti për të mbrojtur dhe çliruar!
"Mos ki frikë” përmendet në të gjithë Biblën 151 herë, 125 herë në Testamentin e Vjetër dhe 26 herë në
Testamentin e Ri. Fjala e Zotit vë një theks shumë të rëndësishëm të "Mos ki frikë", sepse engjëjt e tu reagojnë
mbi fjalën e Zotit që është BESIMI dhe jo i FRIKA. Ata i përgjigjen vetëm fjalëve të BESIMIT dhe jo fjalëve të FRIKËS,
ne e shohim këtë te Psalmi 103: 20-21,

Psalmi 103: 20-21
20
Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thotë ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij. 21
Bekoni Zotin, ju, tërë ushtritë e tij, ju, tërë ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij. (ALBB)
Daniel 3 - (Shembulli 2)
Një tjetër shembull kur Perëndia dërgon engjëllin e Tij për të mbrojtur dhe çliruar popullin e tij nga rreziku mund të
gjendet në Daniel 3, ku mbreti Nebukadnetsar në zemërimin dhe tërbimin e tij urdhëroi që Shadrach, Meshach dhe
Abednego, për shkak se nuk donin të adhuronin imazhin e artë, të hidheshin në furrën e zjarrtë që ishte nxehur shtatë
herë më shumë se normalisht, aq sa burrat që e ndezën vdiqën. Mbreti pa që Shadrach, Meshach dhe Abednego ishin
akoma gjallë në furrën e zjarrtë dhe nuk u dëmtuan aspak dhe se një person i katërt ishte në furrë me ta,
Daniel 3: 16-18
16
Shadraku, Meshaku dhe Abed-Nego iu përgjigjën mbretit, duke thënë: "O Nebukadnetsar, ne nuk kemi nevojë të të
japim përgjigje lidhur me këtë. 17 Ja, Perëndia ynë, të cilit i shërbejmë, është në gjendje të na çlirojë nga furra e ndezur,
dhe do të na çlirojë nga dora jote, o mbret. 18 Por edhe sikur të mos e bënte, dije, o mbret, që ne nuk do t'u shërbejmë
perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur". (ALBB)
Daniel 3:28
28
Nebukadnetsari filloi të thotë: "Qoftë i bekuar Perëndia i Shadrakut, i Meshakut dhe i Abed-Negos, që ka dërguar
engjëllin e tij dhe ka çliruar shërbëtorët e tij, që kanë pasur besim tek ai;
•
•
•

Ata u çliruan plotësisht, pa një erë tymi mbi rrobat e tyre, sepse engjëlli ishte dërguar nga Zoti për t'i mbrojtur
ata, i rrethoi ata, duke u dhënë atyre një mburojë të plotë mbrojtjeje.
Shadrach, Meshach dhe Abednego i besuan Zotit në situatën e tyre.
Ti je fshehur në "vendin e fshehtë të më të Lartit", një vend ku rreziku nuk mund të të arrijë, ku armiku nuk
mund të të prekë, por varet nga ti që të qëndrosh në TË vazhdimisht.

Psalm 91:13
13

Ti do të ecësh mbi luanin dhe gjarprin helmues, do të shkelësh luanin e vogël dhe kuçedrën.

Daniel 6 - (Shembulli 3)
Këtu kemi historinë e Danielit që ishte personi i dytë më i madh në Babiloni, i dyti vetëm pas mbretit. Ai ishte besnik në
pozicionin e tij për t'i shërbyer Mbretit dhe gjithashtu besnik ndaj Perëndisë. Drejtuesit e tjerë të stafit mbretëror u bënë
xhelozë për favorizimin dhe pozicionin e Danielit dhe hartuan një plan për të hequr qafe Danielin (Dan.6: 1-9). Ata i kërkuan
mbretit të miratonte një ligj që askush nuk duhet të lutje për tridhjetë ditë dhe nëse dikush shkelte ligjin, ata duhet të
hidhen në gropën e luanëve.
•
•
•
•

Daniel e dinte ligjin (Dan. 6:10) por nuk i ndaloi lutjet e tij.
Daniel vazhdoi të lutej dhe u soll përpara mbretit për t'iu përgjigjur veprimeve të tij Dan.6: 11-16.
Ai u hodh në gropën e luanëve dhe hyrja u vulos Dan.6: 16-17.
Mbreti foli me Danielin dhe tha:

(Dan.6:16-17) 16 TAtëherë mbreti dha urdhër dhe Danieli u çua tutje dhe u hodh në gropën e luanëve. Por mbreti i foli
Danielit dhe i tha: "Perëndia jote, së cilës ti i shërben vazhdimisht, do të vijë vetë të të shpëtojë". (ALBB)
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Dan.6: 19-22
19
Të nesërmen në mëngjes mbreti u zgjua shumë herët dhe shkoi me nxitim në gropën e luanëve. 20 Me të arritur pranë
gropës, thirri Danielin me zë zemërthyer; mbreti filloi t'i thotë Danielit: "Daniel, shërbëtor i Perëndisë të gjallë, Perëndia
yt, a ka mundur të të shpëtojë nga luanët?". 21 TAtëherë Danieli i tha mbretit: "O mbret, jetofsh përjetë! 22 Perëndia im
dërgoi engjëllin e tij që ka mbyllur gojën e luanëve,, dhe ata nuk më kanë bërë asnjë të keqe, sepse kam dalë i pafaj
përpara atij; por edhe përpara teje, o mbret, nuk kam bërë asnjë të keqe. (ALBB)
Testamenti i Ri - (Shembulli 4)
Ne shohim gjithashtu në Testamentin e Ri praninë e engjëjve për të ndihmuar dhe çliruar Pjetrin nga burgu në Veprat 12.
Veprat 12: 5-11
5
Por, ndërsa Pjetrin e ruanin në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. 6 Dhe natën, para se
ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pjetri po flinte në mes dy ushtarëve, i lidhur me dy zinxhirë; dhe rojet para portës ruanin
burgun. 7 Dhe ja, një engjëll i Zotit u duk, dhe një dritë e ndriçoi qelinë; dhe ai i ra Pjetrit në ijë, e zgjoi duke thënë: ''Çohu
shpejt!''. Dhe zinxhirët i ranë nga duart. 8 Atëherë engjëlli i tha: ''Ngjishu dhe lidhi sandalet!''. Dhe ai bëri kështu. Pastaj i
tha: ''Mbështillu me mantelin dhe ndiqmë!''. 9 Dhe Pjetri, mbasi doli, e ndiqte pa e kuptuar se ç'po i ndodhte me anë të
engjëllit ishte e vërtetë; sepse ai pandehte se kishte një vegim. 10 KDhe, si kaluan vendrojën e parë dhe të dytë, arritën te
dera e hekurt që të çonte në qytet, dhe ajo u hap përpara tyre vetvetiu; dhe, mbasi dolën, përshkuan një rrugë dhe
papritmas engjëlli e la atë. 11 And ëhen Peter had come to himself, he said, “Noë I knoë for certain that the Lord has sent
His angel, and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jeëish people.” Kur Pjetri erdhi
në vete, tha: ''Tani me të vërtetë po e di se Zoti ka dërguar engjëllin e vet dhe më liroi nga duart e Herodit duke e bërë të
kotë gjithë atë që priste populli i judenjve''. (ALBB)
•
•

Engjëlli i dërguar nga Zoti jo vetëm që e liroi nga burgu nga një situatë e pamundur për të cilën nuk kishte asnjë
shpresë natyrore!
Engjëjt e Perëndisë po punojnë gjithashtu në Testamentin e Ri dhe sot për besimtarin.

3.04 Perëndia duke i folur përsëri njeriut dhe çfarë do ai që të bëjë Ai njeriu që beson tek Ai - vargjet 14-16.

Psalmi 91: 14-16
Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin
tim 15 Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. 16 Do
ta ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim.
14

•

•

Kur një besimtar fillon të veprojë si në Psalmin 91, domethënë të besojë, të rrëfejë dhe të marrë në BESIM, atëherë
Perëndia do të fillojë të ndihmojë, çlirojë dhe mbrojë personin nga çdo rrezik duke përdorur engjëj dhe /ose
Frymën e Shenjtë, por kjo ndodh pasi besimtari i bindet Psalmit 91: 1-2, pastaj, siç thotë Fjala në vargun 14
"SEPSE".
Varet nga Perëndia se si Ai vendos ta çlirojë besimtarin në një situatë dhe mund të jetë shumë ndryshe nga ajo që
mendon dikush që duhet të ndodhë, por të jesh i sigurt se gjithmonë do të jetë në një mënyrë që ndërton më tej
BESIMIN e besimtarit tek Perëndia dhe tek FJALA E TIJ.

Historia e një ushtari të ri dhe besimi i tij në Perëndinë.
Gjatë një lufte intensive në fushën e betejës, një ushtar i ri u nda nga shoku i tij ndërsa po tërhiqeshin. Të mundur, ushtari
i ri vrapoi aq shpejt sa mundi ndërsa trupat e armikut i ndiqnin. I vetëm dhe i rraskapitur, ushtari e dinte se armiku ishte
afër. Ai vuri re një shtëpi të vjetër, të braktisur dhe vrapoi drejt saj. Shpejt, ai u fut në një nga dhomat e errëta dhe u fsheh.
Duke u ndjerë i sigurt për një moment, ai e dinte se kur trupat e armikut ta gjenin shtëpinë, do ta kapnin dhe do ta vritnin.
Duke pritur fatin e tij të keq, ai iu lut Zotit "Zot të lutem më mbro". Jeta ime është në duart e tua, u bëftë vullneti yt. " "Unë
të dua dhe kam besim tek ti". Pas lutjes së tij, një merimangë filloi të endte një rrjetë në hyrje të dhomës. Merimanga i
vendosi fijet delikate një nga një nëpër portën e dhomës. Ushtari i ri mendoi "Unë i kërkova Zotit mbrojtje nga armët dhe
plumbat, ndërsa ...Ai dërgon një merimangë të vogël për të më shpëtuar? " Trupat armiqësore e zbuluan shtëpinë e vjetër
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dhe filluan të kërkonin në secilën dhomë njëra pas tjetrës. Ushtari i ri mund të dëgjonte gjurmët e armiqve të tij që po
afroheshin drejt strehës së tij. Ndërsa trupat e armikut arritën në hyrje të dhomës, ata u ndalën dhe thanë… ”Nuk ka
mundësi të ketë njeri në atë dhomë”. "Ndryshe do kishte prishur rrjetën e merimangës për të hyrë. " "Le të vazhdojmë më
tej." Kështu, trupat e armikut u larguan dhe kontrolluan diku tjetër. Në befasi, ushtari i ri ra në gjunjë dhe u lut ... "Zot, të
lutem më fal për mosbesimin tim. “
Aty ku është Perëndia, asgjë nuk është e pamundur! Kur hasim kohë shqetësimi, mos harro se Perëndia punon dhe mbron
në mënyrat më befasuese. Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndinë çdo gjë është e mundur''. Mateu 19:26.
Ec me Zotin

Rom. 4: 20-21
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. (ALBB)
20

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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