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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
(3.04 – The Blood Covenant Between God and Mankind)

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

Referuar KCM
Shkrimet bazë:
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)
Gal.3:29
29

Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit. (ALBB)

Një burrë që kishte humbur gjithçka, përfshirë shtëpinë dhe paratë, u gjet në rrugë duke lypur para dhe duke u përpjekur
të gjente ushqime atje ku mundej. Burri kishte humbur gjithçka, përfshirë kujtesën e tij për lidhjet familjare dhe prejardhjen
e tij familjare. Ajo që ky njeri nuk e dinte, ishte që dikush kishte vdekur dhe i kishte lënë atij një trashëgimi të madhe, që
përfshinte një titull mbretëror dhe pasuri. Kjo e bëri atë shumë të pasur dhe do të thoshte gjithashtu se ai nuk do të duhej
të rrinte më rrugëve duke lypur ndihmë nga të tjerët. Kur më në fund i treguan për trashëgiminë e tij të madhe, ai nuk e
besonte dot se ishte i pasur apo se kishte një titull mbretëror, sepse ai besonte vetëm në atë që shihte me sytë e tij dhe
rrethanat në të cilat jetonte. Ky njeri, edhe pse ishte shumë i pasur dhe me një familje mbretërore, në fakt vazhdoi të
jetonte në varfëri, në një jetë humbjeje, shumë poshtë jetës dhe trashëgimisë që i ishte lënë.
Kaq shumë të krishterë jetojnë me bukë dhe djathë, kur në fakt më e mira e Perëndisë u përket atyre, gjatë gjithë kohës,
pse? Sepse ata nuk i dinë kushtet e kontratës së tyre, besëlidhjen e tyre - Testamenti i Ri.

2.0 - Besëlidhja jonë - përmes Jezusit te Abrahami.
1. Bibla është besëlidhja që ne kemi përmes Krishtit Jezus me Perëndinë - të dyja Testament i vjetër dhe i ri së bashku! "Testament" do të thotë Besëlidhje!
2. Mbreti i ri David veproi përmes besëlidhjes së tij me Perëndinë - kur vrau Goliathin ai deklaroi pozicionin e tij
Pozicioni i Goliathit - 1 Sam.17
•

Ai kualifikoi besimin e tij (besëlidhjen me Perëndinë), dhe në të njëjtën kohë ai emërton armikun e tij (i
parrethprerë, pa besëlidhje)

1 Sam.17:26.
26

Atëherë Davidi, duke iu drejtuar njerëzve që ishin pranë tij, tha: "Çfarë do t'i bëjnë atij burri që do të vrasë këtë
filiste dhe do ta largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky Filiste i parrethprerë, që guxon të poshtërojë
ushtrinë e Perëndisë të gjallë? (ALBB)
•
•

Ai ishte i vetëdijshëm për besëlidhjen e tij me Perëndinë, përmes Abrahamit - LiP.28:25 "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 (i besëlidhjes) në fushën e betejës mund të kishte bërë të njëjtën gjë si Davidi!

3. Perëndia bëri një besëlidhje me një njeri të quajtur Abraham për ta sjellë fjalën e TIJ përsëri në tokë, për të prishur
bashkimin midis krijesës së TIJ (njerëzimit) dhe Satanit, dhe të bëhet edhe një herë kujdesësi absolut per njeriun!
4. Marku 16:15 thotë që ne duhet të shkojmë në të gjithë botën për të predikuar ungjillin - por në vargjet vijuese thotë
edhe më shumë, për të dëbuar demonët, për të vendosur duart mbi të sëmurët.
•

Perëndia na ka thirrur që të jemi burra dhe gra të Frymës - për të vepruar mbi bazën e besëlidhjes sonë, që të
bazojmë çdo fjalë, veprim, vendim dhe mendim së pari në besëlidhjen tonë - burrë dhe gra të besëlidhjes!
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
•

Shembulli ynë që duhet të ndjekim: Krishti Jezus. Ai veproi mbi besëlidhjen e TIj me Perëndinë si njeri dhe jo si
Biri i Perëndisë, Jezusi na tregoi se çfarë duhet të bëjmë, ai ishte shembulli ynë që duhet ndjekur!

Fil.2: 7-8
7 Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit;
8 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje
të kryqit.

3.0 - Çfarë është një Besëlidhje?
Një përkufizim bazë;
Kur dy njerëz ose dy grupe njerëzish mblidhen dhe bëjnë një marrëveshje, në të cilën pikat e forta anullojnë dobësitë
ose nevojat e secilit grup. Në marrëveshje ka terma dhe kushte që secili grup duhet t'i respektojë ose t'i ndjekë dhe të
cilat përshkruajnë se çfarë ndodh nëse marrëveshja prishet nga secila prej palëve.
Në kohën e Abrahamit:
1. Dy familje (ose fise) bënin besëlidhje me njëri-tjetrin, ata jepnin gjithçka që kishin për njëri-tjetrin.
2. Ata nuk ishin më dy por një, ata lidheshin së bashku për të plotësuar dobësitë dhe nevojat e njëri-tjetrit.
3. Ata vendosnin kushtet e marrëveshjes dhe i diskutonin ato derisa të pajtoheshin plotësisht dhe reciprokisht, pastaj
zgjidhnin përfaqësuesit për të lidhur besëlidhjen.
4. Vrisnin tre kafshë të mëdha dhe i ndanin tek shtylla kurrizore dhe këto dy gjysma i shtronin në tokë, përballë njëratjetrës, të cilat formonin një vijë gjaku të quajtur "rruga e gjakut".
5. Të dy përfaqësuesit shkëmbenin palltot e tyre si një shenjë e shkëmbimit të autoritetit të tyre: gjithçka që unë kam
është e jotja.
6. Përfaqësuesit shkëmbenin armët e tyre: "Forca ime është tani forca jote, dhe armiqtë tuaj tani janë edhe të mitë."
7. Ata të dy kalonin nëpër rrugën e gjakut, ndalonin në mes dhe thonin premtimet e tyre të besnikërisë, duke bërë
premtime për njëri-tjetrin që nuk mund të prisheshin kurrë: "bekimi i besëlidhjes"
8. Ata gjithashtu shqiptonin një mallkim dhe ky ishte dënimi për prishjen e marrëveshjes dhe betoheshin për Zotin e tyre
(pala e tretë).
9. Pastaj vinte prerja e besëlidhjes. Ata prisnin duart dhe lidhin kyçet e tyre në mënyrë që gjaku i tyre të përzihej.
10. Pasi betoheshin për besnikërinë e tyre për njëri-tjetrin, familjet bashkonin emrat e tyre si një shenjë e përhershme se
ata ishin bërë një.
11. Në fund ata hanin një vakt besëlidhjeje së bashku me bukë dhe pinin verë, që përfaqësonte mishin dhe gjakun e tyre vakti i besëlidhjes përfaqësonte që ata ishin të gatshëm të jepnin jetën për njëri-tjetrin.
Këto besëlidhje në ato ditë ishin shumë serioze dhe kjo është arsyeja pse Zoti zgjodhi besëlidhjen e gjakut në mënyrë
që Abrahami të kuptonte ofertën nga Zoti.

4.0 - Besëlidhja e Abrahamit.
Në fillim, Zoti krijon parajsën dhe tokën:
Zan. 1:26-31
26
Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi
peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që zvarriten mbi dhe". 27 Kështu
Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës 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".29 Dhe Perëndia tha: "Ja unë po ju jap çdo bar
që lëshon farë mbi sipërfaqen e mbarë tokës dhe çdo pemë që ka fruta që përmbajnë farë; kjo do t'ju shërbejë si ushqim. 30
Dhe çdo kafshe të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo gjëje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo
bar të gjelbër si ushqim".
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Dhe kështu u bë. 31 Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja
dhe pastaj erdhi mëngjesi: dita e gjashtë. (ALBB)
•
•
•

Perëndia krijoi njeriun, e quajti Adam dhe e vendosi në mes të kopshtit të Edenit.
Adamit iu dha nga Perëndia zotërimi mbi gjithçka (Zan.1: 26-31)
Perëndia i dha Adamit të drejtën për të pasur familjen e tij - për të qenë një baba për njerëzimin.

Ligji i Zanafillës
Perëndia vë në lëvizje një ligj që thotë se gjithçka e krijuar nga Perëndia, prodhon sipas llojit të vet - "ligji i Zanafillës".
Zan.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.
(ALBB)
•
•
•
•

Njeriu nuk ishte përjashtim nga ligji, Adami ishte krijuar në imazhin e Perëndisë (një qenie frymërore), Perëndia
u bë babai frymëror i Adamit, i cili është babai frymëror i njerëzimit.
Satani në kopshtin e Edenit mashtroi Adamin dhe Evën për të mos iu bindur urdhrit të Perëndis për të mos
ngrënë nga fruti (Zan.2: 16-17 & Zan.3: 1-7).
Njerëzimi ra në mëkat, humbi tërë sundimin dhe autoritetin përmes mosbindjes, dhe në të njëjtën kohë
ndryshoi atin frymëror, nga Perëndia tek Satani. Satani që humbi të gjithë autoritetin e tij kur u rebelua kundër
parajsës, planifikoi dhe manipuloi autoritetin e njeriut në duart e veta - ai u bë perëndia i kësaj bote. (2 Kor.4:4)
Jezusi u tundua nga Satani në shkretëtirë por nuk mëkatoi dhe bëri vullnetin e ATIT të tij. (Mat. 4: 1-11.

Lluka 4: 5-7
5
Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe, për një çast, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. 6 Dhe djalli i tha: ''Unë do të të
jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse m'u dha mua në dorë dhe unë ia jap kujt të dua. 7 Në qoftë
se ti, pra, duke rënë përmbys, më adhuron, do të jetë krejt jotja''.
•

Jezusi u tundua, por ai e përdori fjalën kundër Satanait, "Është shkruar".

5.0 - Vdekja frymërore.
Pasi njeriu mëkatoi, ata ndryshuan, nga natyra e Perëndisë (jeta frymërore), në natyrën e Satanit (vdekja frymërore - ndarja
nga Perëndia) dhe Adami u bë personi i parë që u “lind përsëri” nga “jeta në vdekje” domethënë, nga jeta frymërore në
vdekjen frymërore.
Zanafilla 2:17
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".
(ALBB)
•
•

Njeriu vdiq shpirtërisht menjëherë dhe filloi të vdiste fizikisht me kalimin e kohës.
Natyra mëkatare (vdekja frymërore) brenda Adamit dhe Evës, u riprodhua në njerëzim nga ajo pikë e tutje.

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

•

Si rezultat i mëkatit që hyri në kopshtin e Edenit dhe tek Adami dhe Eva, dhe i cili u përcoll në pjesën
tjetër të njerëzimit ndër breza, përmes lindjes.
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6.0 - Jetë frymërore.
Ky proces zmbrapset kur ti e bën Jezusin Zotin e jetës tënde, kur ti lind nga "vdekja frymërore në jetën frymërore" në
Krishtin Jezus - kjo është arsyeja pse Jezusi shkoi në kryq!
1 Gjonit 3: 8
8
Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të
shkatërruar veprat e djallit. (ALBB)
•
•
•

Kur Jezui foli me udhëheqësit fetarë të asaj kohe, ai tha tek (Gjoni 8:44), "Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, "
Përmes kryqit, Jezusi mundi Satanin dhe hoqi prej tij sundimin që Satani kishte mbi njerëzimin.
Sikur princat e kësaj bote ta dinin këtë, ata kurrë nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e Lavdisë (1 Kor.2: 8)

Rom.5: 17-18
17
Në fakt, në qoftë se prej shkeljes së këtij njërit vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, akoma më shumë ata që
marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës se drejtësisë do të mbretërojnë në jetë me anë të atij njërit, që është Jezu Krishtit.
18
Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë njerëzit, ashtu edhe me një akt të vetëm drejtësie,
hiri u shtri mbi gjithë njerëzit për shfajësimin e jetës. (ALBB)
2 Kor. 5:17
17
Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të
reja. (ALBB)

7.0 - Perëndia gjen një mënyrë të kthehet përsëri në Tokë.
Pas rënies së njeriut, Perëndia është në pjesën e jashtme të krijimit të tij dhe krijimit të njerëzimit, prandaj ai duhet të gjejë
një mënyrë për të ardhur përsëri në tokë, për të ndarë bashkimin midis njeriut (krijimit) të tij dhe Satanit.
•
•
•

Meqenëse burri ishte figura kryesore e rënies, burri duhej të ishte figura kryesore për shpengimin.
Perëndia iu afrua një njeriu të quajtur Abram dhe riaktivizoi me Abramin atë që Satani kishte bërë me Adamin,
përveçsëe Perëndia nuk përdori mashtrimin.
Perëndia i ofroi Abramit një marrëveshje dhe Abrami e pranoi atë.

Zan.17: 1-5
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. (ALBB)
•
•
•

Abrami e pranoi ofertën me vullnetin e tij të lirë.
Kjo i dha përsëri hyrjen në tokë dhe në të njëjtën kohë i dha njeriut qasje te Perëndia.
Gjatë kohës nga Adami tek Abrahami njeriu e kishte humbur njohurinë e vërtetë për Perëndinë.

8.0 - Të kuptuarit e autoritetit të vendosur në besëlidhje.
1. Kjo ishte një marrëveshje absolute midis Perëndisë dhe Abramit, e vulosur nga të dyja palët.
2. Perëndia vulosi për Veten e Tij dhe u betua për Veten e Tij (Zan.22:16), nuk kishte ndonjë autoritet më të lartë për të
cilin Ai të betohej, nëse Perëndia do shkelte besëlidhjen e Tij, Ai do të duhej të shkatërronte veten.
3. Pjesa e njeriut në besëlidhje u vulos në aktin e rrethprerjes së mishit të tij (Zan.17: 10-14).
4. Ajo u bë zyrtare duke derdhur gjakun e njeriut - fjala hebraike besëlidhje do të thotë "për të prerë aty ku rrjedh
gjaku”- kjo është fjala më e fortë e një marrëveshje në çdo gjuhë.
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5. Një besëlidhje është një kontratë, ose marrëveshje, e bërë midis dy palëve dhe e vulosur nga derdhja e gjakut të tyre.
6. Pasi të bëhet kjo, besëlidhja nuk mund të prishet kurrë.
7. Çdo fis indigjen në faqen e dheut ka një besëlidhje gjaku p.sh indianët e kuq amerikanë.
8. Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njeriut u shënua në mishin e njeriut përmes rrethprerjes, me fjalë të tjera,
rrethprerja ishte "prerja e besëlidhjes."

9.0 - Perëndia konsultohet me Njeriun e Tij të Besëlidhjes.
Perëndia këshillohet me Abrahamin për shkatërrimin e Sodomës dhe Gomorës, dhe këtu shohim se Abrahami diskuton
për kushtet e shkatërrimit të tyre - numri i të drejtëve do të ndalonte shkatërrimin e qyteteve. (Zan.18:23)
Perëndia gjen një njeri të quajtur Moisi për të nxjerrë izraelitët nga Egjipti, sepse e kujtoi besëlidhjen e tij me
Abrahamin. (Eksodi 2:23-25; Eks.3:1-10)
•
•

Pasi izraelitët ishin të lirë dhe dolën në shkretëtirë, Moisiu duhej të shkonte te Perëndia në emër të tyre,
sepse Perëndia ishte zemëruar me ta.
Perëndia dëshironte të shkatërronte Izraelin dhe të fillonte një racë të re me Moisiun, ashtu siç kishte bërë
me Noeun pas përmbytjes.

Eksodi 32: 11-14
Atëherë Moisiu e luti Zotin, Perëndinë e tij, dhe i tha: "Pse, o Zot, zemërimi yt duhet të ndizet kundër popullit tënd që e
nxore nga vendi i Egjiptit me fuqi të madhe dhe me dorë të fortë? 12 Pse duhet që egjiptasit të thonë: "Ai i nxori për t'ju bërë
të keq, që të vriten mbi malet dhe për t'i shfarosur nga faqja e dheut"? Hiq dorë nga zemërimi yt i zjarrtë dhe nga qëllimi yt
për t'i bërë keq popullit tënd. 13 Kujto Abrahamin, Isakun dhe Izraelin, shërbëtorë të tu, të cilëve u je betuar mbi veten
tënde, duke u thënë atyre: "Unë do të shumëzoj pasardhësit tuaj si yjet e qiellit dhe do t'u jap pasardhësve tuaj tërë atë
vend për të cilin të fola, dhe ata do ta zotërojnë përjetë". 14 Kështu Zoti ndryshoi mendim lidhur me të keqen që kishte
thënë se do t'i bënte popullit të tij. (ALBB)
11

•
•

Perëndia u pendua! Pse?
Për shkak të besëlidhjes që Ai e kishte bërë me Abrahamin shumë vjet më parë.

10. - Bekimi i Abrahamit.
Perëndia premtoi të kujdeset për Abrahamin dhe pasardhësit e tij ne çdo mënyrë - shpirtërisht, mendërisht, fizikisht,
financiarisht dhe shoqërisht.
Zan.17: 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 (ALBB)
7

Tek Zan.17: 1)
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; (ALBB)
•
•

Emri Hebraik për Perëndinë e Plotfuqishëm është EL Shaddai. EL do të thotë "suprem"; Shaddai do të thotë "i
Plotfuqishëm"
Perëndia premtoi se do të ishte babai i tyre, nëna e tyre, kujdestari i tyre - siguruesi suprem për gjithçka.

Populli i Izraelit e shkeli keq Besëlidhjen në malin Sinai, por me ndërhyrjen e Moisiut, Perëndia i fali ata, por Ai u dha
Ligjin dhe priftërinë Levitike për të riparuar dëmin e bërë në besëlidhje. Perëndia u betua t'i shkatërronte ata për
shkeljen e Besëlidhjes, por Ai lejoi që të ofroheshin flijime për të mbuluar mëkatet e tyre - Pajtim (për të mbuluar) dhe
jo ndëshkuar (për të hequr tërësisht).
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
•
•

Priftëria Levitike u krijua për një qëllim: të shërbente midis Perëndisë dhe njeriut, për të kapërcyer hendekun
(në marrëdhënie)
Gjaku i kafshëve që ishin pa njolla dhe pa të meta, duhej të ofrohej një herë në vit, për të mbuluar mëkatet e
njerëzve, por vetëm gjaku i Jezusit mund të largonte krejt mëkatin.

Heb.9:22
Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut; dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjesë. (ALBB)

22

•

Duhej të kishte një ndërmjetës midis njeriut dhe Perëndisë, ndërmjetësi i parë ishte priftëria Levitike;
ndërmjetësi i fundit ishte Jezusi - Kryeprifti ynë që bën ndërhyrje për ne. 1 Tim.2: 5; Heb.7:25)

11.0 - Ligji i Perëndisë dhe nenet e besëlidhjes.
Në librin e Ligjit të Përtërirë, Moisiu regjistroi ligjin e Perëndisë dhe artikujt e besëlidhjes dhe më pas vazhdoi të
regjistronte bekimet për çdo person që do të vinte në vendin e parë Fjalën e Perëndisë në jetën e tyre.
LiP.28: 1-14 (bekimet)
1
Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë urdhërimet e tij që sot
unë po të urdhëroj, do të ndodhë që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha kombet e dheut; 2 të gjitha këto
bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë, në rast se dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënd:.
•
•

Bekimi i Abrahamit përfshin çdo fushë të jetës - Frymë, shpirt, trup, financat, shoqërinë.
Për sa kohë që banorët e Izraelit po bënin atë që Perëndia tha të bënte në Fjalën e Tij, ata nuk u dëmtuan.
Marrëveshja e tij me ta thoshte, "nëse një armik vjen kundër teje nga një rrugë, unë do ta bëj që ai të
largohet nga shtatë. "

12. - Mallkimi i ligjit.
Kur një njeri ishte nën Besëlidhjen e Abrahamit nuk pranonte të zbatonte ligjin dhe të merrte bekimet, nuk kishte
alternativë tjetër veçse mallkimi (automatikisht)
•
•
•
•

Kur një person largohet nga Besëlidhjen me Perëndinë, ai automatikisht shkon në duart e Satanit.
Mallkimi erdhi në tokë si rezultat i drejtpërdrejtë i aktit të mëkatit nga Adami & Eva në Kopshtin e Edenit.
Nuk ka një tokë të ndërmjetme, nëse nuk ke bekimet e Perëndisë, nuk ke problemet e botës.
Kur Perëndia lidhi Besëlidhjen me Abrahamin, Ai nuk e hoqi mallkimin: ai i ofroi Abrahamit një mënyrë për të
jetuar pa efektin e mallkimit, duke i siguruar një ombrellë mbrojtjeje.

LiP. 28: 15-68 (Mallkimi)
15
Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tënd, për të respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet dhe të gjitha
statutet e tij që sot të urdhëroj, do të ndodhë që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të të gjejnë.
V 29 - Varfëria
29
dhe do të ecësh me tahmin në mes të ditës, ashtu si ecën i verbëri në errësirë; nuk do të kesh mbarësi në rrugët e tua, por
do të jesh vetëm i shtypur dhe i zhveshur vazhdimisht pa pasur ndihmën e askujt. (ALBB)
V44 - Borxhi
44
Ai do të të japë hua, por ti nuk do t'i japësh hua atij; ai do të jetë koka dhe ti bishti. (ALBB)
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
V61- Sëmundja
61
Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e pashkruara në librin e këtij ligji, Zoti do t'i sjellë mbi ty, derisa të
shkatërrohesh. (KJV) - (TË GJITHA sëmundjet dhe TË GJITHA fatkeqësitë)

13. Shpengimi ynë.
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''),14që bekimi i Abrahamit t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës
me anë të besimit.
•
•
•
•
•

Jezui ishte një produkt i Besëlidhjes Abrahamike - ai ishte një izraelit i rrethprere ditën e tetë.
Jezui ishte i vetmi njeri që mund të përmbushte nent e "Besëlidhjes Abrahamike" dhe të ecte i përsosur dhe i
drejtë përpara Perëndisë.
Ai e përdori besëlidhjen e tij për të kontrolluar ligjet e natyrës dhe Jezusi e zbrazi veten nga privilegjet e Tij
hyjnore dhe eci si njeri.
Ai ishte një profet që vepronte nën besëlidhjen e Abrahamit.
Çdo person në atë kohë, mund të kishte bërë të njëjtën gjë si Jezusi, përveçse të shkonte në kryq, sepse ata
kishin të njëjtën besëlidhje siç kishte Jezusi përmes Abrahamit me Perëndinë - populli kishte humbur vizionin
dhe zbulesën me kalimin e viteve, - dhe kështu kanë bërë shumica e besimtarëve sot!

Fil.2: 7-8
7
Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8 dhe duke u gjetur nga pamja e
jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.
Heb.4:15
15
Sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vijë keq për dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por
pa mëkatuar.
•
•
•
•
•

Jezusi u tundua nga mëkati ashtu si ne, megjithatë ai i rezistoi atij dhe vazhdoi të ecë i përkryer para Perëndisë.
Sipas Ligjit Levitik, kryeprifti duhej të merrte një qengj të pa të meta dhe ta ofronte si flijim për mëkatin. Jezusi u
ofrua si flijim për njerëzimin, pa njollë mëkati.
Prifti i lartë e ofroi Birin e Perëndisë, pa njolla në altarin e kryqit për mëkatet e njerëzimit. Gjaku i Jezusit u
derdh në emër të Besëlidhjes që Ai bëri.
Duke qenë se Perëndia i kishte kërkuar Abrahamit që të sakrifikonte djalin e tij Isakun mbi altar, Perëndia ishte
gjithashtu i detyruar për të ofruar Birin e Tij Jezusin, si një fli mbi altarin e kryqit, për shkak të besëlidhjes së
tyre.
Isaku nuk vdiq, sepse Perëndia solli një dash për flijim, si zëvendësues, Perëndia kishte të drejtën ta ngjallte
Birin nga të vdekurit, për shkak të besëlidhjes së tyre.

14.0 - Jezusi i përmbushi kushtet e Besëlidhjes së Vjetër (Abrahamike).
•
•
•
•
•
•
•
•

Ai solli BESËLIDHJEN E RE, një besëlidhje më e mirë me premtime më të mira.
Ai vdiq dhe pagoi çmimin për BESËLIDHJEN E VJETËR - ai e plotësoi atë!
Ai ishte ngritur nga të vdekurit një njeri të ri - NJË NJERI I BESËLIDHJES SË RE - i paprekshëm nga mëkati dhe
vdekja.
Ai është ulur në të djathtën e Atit të Tij, Perëndisë, gati për të realizuar BESËLIDHJEN E TIJ TË RE.
Lidhja e BESËLIDHJES SË VJETËR ishte derdhja e gjakut të njeriut përmes rrethprerjes, lidhja e BESËLIDHJES SË RE
ishte derdhja e gjakut të Jezusit.
Nuk ka asnjë mallkim nën BESËLIDHJEN E RE sepse Jezusi u bë mallkimi për ne!
Besëlidhja e Vjetër mbulonte çdo fushë të jetës: frymën, shpirtin, trupin financat dhe shoqërinë.
Besëlidhja e Re - bekimet e të vjetrës, lindja e re, pagëzimi i Frymës së Shenjtë, falja e mëkateve, asnjë
mallkim dhe shumë më tepër.
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
15. - Fara e Abrahamit.
Gal.3:13-14
13
Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar është kushdo
që varet në dru''), 14 që bekimi i Abrahamit t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës
me anë të besimit.
Gal.3:16
Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: ''Edhe pasardhësve'' si të ishin shumë, por të
një të vetme: ''Dhe pasardhjes sate'', pra Krishti.
16

Zoti bëri një besëlidhje me Abrahamin dhe e bëri atë një ndërmjetës, si një mënyrë për ta futur Fjalën e Tij në tokë,
për t'i hapur rrugën Jezusit që të vijë!
•
•

Abrahami veproi vetëm në një pjesë të besëlidhjes së tij dhe të gjithë profetët e Perëndisë vepruan në
besëlidhje sa më mirë që të mundnin.
Besëlidhja ishte shumë e vështirë për ta për t'u zbatuar plotësisht derisa erdhi Jezusi i cili frymërisht ishte shumë
më i fortë - premtimi iu dha një fare, e cila ishte Krishti.

16.0 - Jezusi veproi si profet nën Besëlidhjen e Vjetër.
Në besëlidhjen e vjetër Zoti premtoi të kujdesej për njerëzit e Tij;
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. (ALBB)
Zoti më tej tha;
Isaia 58: 9
9
Atëherë do të thërrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet,; do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam!". Në rast se ti heq
dorë nga zgjedha, tregimi me gisht dhe të folurit mbrapsht.
•
•
•
•
•
•
•

Në gjuhën hebraike fjalë për fjalë kjo do të thotë, "Ti thirr dhe Zoti do të përgjigjet, para se të përfundosh
fjalinë"
Ne e shohim në shërbesën e Jezusit, kur Jezusi foli dhe i tha stuhisë, "Fashitu" dhe "Llazar, dil jashtë! dhe
ndodhën këto gjëra, që Perëndia lëvizi dhe nderoi njeriun e tij të besëlidhjes.
Ne shohim që Jezusi nuk veproi në shërbesën e tij në tokë si Biri i Perëndisë, ai veproi si njeri, një profet, nën
besëlidhjen e Abrahamit.
Jezusi mori parimet në Fjalën e Zotit dhe i shërbeu ato në Izrael në besim dhe në dashurinë e Zotit.
Jezusi nuk e solli shërimin, ai ishte tashmë në dispozitën e Besëlidhjes së vjetër.
Jezusi nuk e përdori birësinë e Tij si armë - por përdori Fjalën e Perëndisë "është shkruar ..."
Perëndia nuk iu përgjigj lutjeve të Jezusit sepse Jezusi ishte biri i Tij, Perëndia iu përgjigj lutjeve të tij për shkak
të besëlidhjes që Jezusi kishte me Të.

Fil.2: 7-8
7
Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8 dhe duke u gjetur nga pamja e
jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. (ALBB).
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
Gal. 3: 16-19
16
Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: ''Edhe pasardhësve'' si të ishin shumë, por të
një të vetme: ''Dhe pasardhjes sate'', pra Krishti. 17 Dhe unë them këtë: ligji, që erdhi katërqind e tridhjetë vjet më pas, nuk
e zhvleftëson besëlidhjen e aprovuar më parë nga ana e Perëndisë në Krishtin, në mënyrë që të prishë premtimin. 18 Sepse,
në qoftë se trashëgimi është nga ligji, nuk është më nga premtimi. Por Perëndia ia fali atë Abrahamit me anë të premtimit.
19
Atëherë, pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak të shkeljeve, derisa të vinte pasardhja së cilës i qe bërë premtimi; dhe ky
ligj u shpall nëpërmjet engjëjve, me anë të një ndërmjetësi.
•
•

Ligji u dha për të mbrojtur premtimin deri kur të vinte Jezusi.
Kur Fjala e Zotit ishte në tokë, Satani nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar atë.

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.

17. 0 - Njerëzit nën Besëlidhjen e Vjetër.
Një njeri mund të merrte një vendim për të jetuar sipas Fjalës së Perëndisë, por mëkati ishte akoma një problem për të.
Në kapitullin e 11-të të librit të Hebrenjve ne shohim bëma aq të jashtëzakonshme të besimit te shenjtorët e vjetër të
përmendur, pse?
•
•

Fuqia e mëkatit ishte akoma brenda tyre (njeriu i tyre frymëror), vdekja frymërore ishte vendosur në zemrat e
tyre.
Kur Jezusi erdhi në tokë, mori dënimin e vdekjes frymërore, theu fuqinë e saj dhe u ringjall prej së vdekurish në
triumf mbi Satanin dhe mbretërinë e tij dhe kur ti e bëre Jezusin Zotin tënd, fuqia e jetës së përjetshme erdhi
tek fryma jote dhe një njeri i ri lindi brenda teje.

Zbu.1:18
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.
(ALBB)

18.0 - Njerëzit nën Besëlidhjen e Re.
2 Kor. 5:17
17
Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të
reja. - Kjo është Besëlidhja e Re!
Gal. 3: 19-29
19

Atëherë, pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak të shkeljeve, derisa të vinte pasardhja së cilës i qe bërë premtimi;
dhe ky ligj u shpall nëpërmjet engjëjve, me anë të një ndërmjetësi. 20 Dhe ndërmjetësi nuk është ndërmjetës i një
ane të vetme, kurse Perëndia është një. 21 A thua atëherë ligji është kundër premtimeve të Perëndisë? Kurrsesi
jo! Sepse po të ishte dhënë një ligj që mund të jepte jetë, drejtësia do të ishte me të vërtetë prej ligjit. 22Por
Shkrimi i mbylli të gjitha gjërat nën mëkatin, që t'u jepej besimtarëve premtimi nëpërmjet besimit të Jezu
Krishtit. 23 Dhe, para se të vinte besimi, ne ruheshim nën ligjin, si të mbyllur, duke pritur besimin që duhej të
zbulohej. 24 Kështu ligji qe mësuesi ynë për te Krishti, që ne të shfajësohemi me anë të besimit. 25 Por, mbasi
besimi erdhi, ne nuk jemi më nën ndonjë mësues. 26 sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te
Jezu Krishti. 27 Sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. 28 Nuk ka as Jude, as Grek, nuk
ka as skllav as të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. 29 Dhe, në qoftë se
jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit.
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
•
•
•
•
•

Nëse je në Krishtin Jezus, ATËHERË JE FARA E ABRAHAMIT........
Fjala farë në vargun 29 është në njëjës sic ishte në vargun 16 kur i referohet Jezusit.
Premtimi është për ty dhe do të funksionojë në emër të Jezusit.
Kur ti je në Krishtin, ti je nën të njëjtin premtim si Ai - Jezusi ta ka kaluar premtimin ty si Trashëgimtari i tij i
përbashkët!
Është premtimi yt dhe Jezusi ta ka dhënë ty për të vepruar në emrin e Tij

Gal. 3:13-14
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)
13

•
•
•
•

“që ne të marrim premtimin e Frymës me anë të besimit,” i referohet të gjithë premtiit të Perëndsë që është
dhënë përmes Abrahamit – do të thotë që ne mund të marrim premtiin që Fryma i bëri Jezusit.
Marrja e dhuratës së Frymës së Shenjtë është një pjesë e premtimit e të qenurit në Krishtin Jezus.
Premtimi i Perëndisë duhet të jetë aq i vërtetë sa ti të besosh dhe të veprosh në të njëjtën mënyrë siç bëri
Jezusi.
Premtimi duhet të veprojë sipas Fjalës së Perëndisë, jo sipas mënyrës sesi ndihesh ose mendon.

Mendja natyrale nuk e konsideron lutjen e përgjigjur derisa të shihet përgjigja, por lutja merr përgjigje në momentin që ti
merr përgjigjen me anë të besimit bazuar në autoritetin e Fjalës së Perëndisë.
•
•
•

Ne nuk shpallim problemin por ne shpallim përgjigjen – Fjalën e Perëndisë!
Bëj atë që bëri Jezusi, Ai foli rezultatet përfundimtare – ai shpalli ato gjëra që nuk janë sikur të ishin!
Perëndia gjithashtu i quan gjërat që nuk janë, sikur ato të ishin!

Heb. 11:1-3
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. (ALBB)
1

Zanafilla 1: 3
Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita!". Dhe drita u bë. (ALBB).

3

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. (ALBB)

19.0 - Premtimet e Perëndisë janë marrë përmes Besimit në Emrin Jezus.
Marku 11:22-26
22
Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Kini besimin e Perëndisë! 23 Sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do
t'i thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që
po thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. 24 Prandaj po ju them, Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni
se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 25 Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që
është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja. 26 Por në se ju nuk falni, as Ati juaj, që është në qiejt, nuk do t'jua falë mëkatet tuaja'.
(ALBB)
•

Fjala e Perëndisë na thotë që ne kemi të drejtë të lutemi dhe të presim që Zoti të përgjigjet, por jo sipas asaj që
kemi bërë, por sipas asaj që ka bërë Jezusi.
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
Isaia 1:19
19
Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit;
•
•

Kujt t'i binden? - Fjalës së Perëndisë, Besëlidhjes së Re.
Ti mund të presësh që Perëndia do të lëvizë për shkak të Fjalës së Tij, për shkak të premtimit të Tij ndaj farës së
Abrahamit - ndaj teje!

Mat. 8:17
17
që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona'. (ALBB)
•
•
•

Zoti është duke folur drejtpërdrejt me ty, farën e Abrahamit, besimtarin në Krishtin Jezus.
Krishti të ka shpenguar nga mallkimi i Ligjit në mënyrë që bekimet e Abrahamit mund të vijnë mbi ty.
All the blessings of God belong to you as a born-again believer – just stand on God`s Ëord and alloë these
blessings to come into your life. Të gjitha bekimet e Perëndisë të përkasin ty si një besimtar i rilindur - thjesht
qëndro në Fjalën e Perëndisë dhe lejo që këto bekime të vijnë në jetën tënde.

20.0 - Bekimet janë tashmë mbi ne.
LiP. 28: 7-8
Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që ngrihen kundër teje, të munden para teje; do të dalin kundër teje nëpër
një rrugë, por do të ikin para teje nëpër shtatë rrugë. 8 Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të ndodhet mbi ty në hambarët
e tu dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti do të vësh dorë; dhe do të të bekojë në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep.
7

•
•
•

Ne përpiqemi ta bëjmë Zotin të na bekojë kur Ai tashmë ka urdhëruar bekimet mbi ne!
Sa herë që qëndron në Fjalën e Perëndisë, ti, në një farë mënyrë, je duke e urdhëruar Atë ta bëjë atë - një njeri
i ndershëm do ta nderojë fjalën e tij kur e jep atë dhe kur ti qëndrosh mbi atë fjalë ai duhet ta bëjë atë! - Ai
është i detyruar!
Në të njëjtën mënyrë edhe ti, ti vendos një urdhër mbi Perëndinë përmes Fjalës së Tij.

Isaia 43:26
26
Bëj që të kujtohem, ta diskutojmë bashkë këtë rast, fol, ti vetë për t'u justifikuar. (ALBB)
Kur lutemi, ne i drejtohemi përgjigjes së Fjalës së Zotit dhe lutemi për përgjigjen me besim (sipas Markut 11: 22-26) Atit
në qiell, në emër të Jezusit, dhe e kujtojmë Perëndinë për Fjalën e Tij apo premtimin ndaj nesh, sepse ne jemi
trashëgimtarë të përbashkët me Krishtin Jezus - dhe presim që Zoti t’i përgjigjet lutjes tonë!

21.0 - Bija e Abrahamit.
Lluka 13: 10-16
10
Një të shtunë Jezusi po mësonte në një sinagogë. 11 Dhe ja, ishte një grua, e cila prej tetëmbëdhjetë vjetësh kishte një
frymë lëngate, dhe ajo ishte krejt e kërrusur dhe në asnjë mënyrë nuk drejtohej dot. 12 Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë
vetes dhe i tha: ''O grua, ti je e liruar nga lëngata jote''. 13 Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe
përlëvdonte Perëndinë. 14 Por kryetari i sinagogës, i indinjuar sepse Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë, iu drejtua turmës
dhe i tha: ''Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet; ejani, pra, të shëroheni në ato ditë dhe jo ditën e shtunë''. 15 Atëherë
Zoti u përgjigj dhe tha: ''Hipokritë! A nuk e zgjidh secili nga ju të shtunave nga grazhdi kaun e vet, ose gomarin e ta çojë për
të pirë? 16 A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga këto pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë e Abrahamit dhe që Satani e
mbajti lidhur prej tetëmbëdhjetë vjetësh? (ALBB)

•
•

v.12 – Jezui i tha gruas që ajo ishte tashmë e liruar nga lëngata e saj, ai nuk i tha “Unë do të të liroj,” apo “Ji e
lirë” – Jezusi nuk i harxhonte fjalët, ato ishin të rëndësishme për të!
v.13 –Kur ai vuri duart mbi të, ajo u shërua menjëherë. (ajo e lavdëroi Perëndinë)

___________________________________________________________________________________________________________________________
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 1954,
1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC). Shkrimet e marra nga New King James Version. Të drejtat e autorit © 1982 nga
Thomas Nelson, Inc. Perdorur me leje. All rights reserved (NKJV). For private and not resale use. LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I www.lowevonjudah.org.

12 | 14

3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
•
•

v.14 –I pari i Sinagogës e pyeti Jezusin për shërimit në ditën e së shtunës.
v.16 –Jezusi u përgjigj se ajo ishte një bijë, prandaj ajo kishte të drejtë të lirohej nga sëmundja e saj - ajo kishte
jetuar me këtë problem për 18 vjet sepse nuk e njihte bekimin e Abrahamit që ishte bekimi për ta liruar.

Kur Izraeli u mbajt në robëri në Egjipt për mbi 400 vjet, kjo ishte për shkak të paditurisë së tyre për Besëlidhjen e
Perëndisë me ta - Zoti e thirri njeriun, e thirri Moisiun të shkojë në Egjipt dhe të qëndronte para Faraonit dhe të lironte
popullin e tij nga skllavëria e tyre për shkak të Besëlidhjes. Ata e kishin harruar Besëlidhjen e tyre për mbi 400 vjet.
•

Ai ishte i njëjti Zot, ajo ishte e njëjta Besëlidhje, siç ishte para 400 viteve - Zoti dhe besëlidhja e Tij nuk kishin
ndryshuar!

Vini re se Jezusi nuk u lut për bijën e Abrahamit, Jezusi i tha asaj që ajo ishte e lirë dhe më pas Jezusi i vuri duart mbi të
dhe ajo u shërua!
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. 17Dhe 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 nuk tha që ne duhet të lutemi për të sëmurët, edhe pse nuk ka asgjë të keqe të lutesh për të sëmurët.
Ajo që Jezusi po thoshte ishte se ungjilli do ta bënte punën - kur predikojmë ungjillin (lajmin e mirë, ose Fjalën
e Zotit), atëherë ndërsa vendosim duart mbi ta, mund të presim që ata të shërohen - në emrin e Tij!
Predikoni të vërtetën… .. Shenjat dhe mrekullitë do të pasojnë.

22.0 - Duke e aplikuar këtë për veten tënde.
16

A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga këto pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë e Abrahamit …
•

Ose kjo mund të thuhet në gjuhën e sotme si,

A nuk duhet që kjo grua (ose burrë - vendosë emrin tënd) që është një bijë (ose bir - vendos emrin tënd) e Abrahamit,
të cilën Satani e ka lidhur, ja, për tetëmbëdhjetë vjet, të zgjidhet ... (vendos lëngatën tënde, për shembull -financiare,
sëmundje, etj)
• Kjo vlen direkt për ty, tani dhe pikërisht aty ku je! Nuk ka rëndësi se çfarë kombësie je apo ku ke lindur, rëndësi
ka se kush je në Krishtin Jezus! Pse?
Gal.3: 13,14
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.

13

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

Për shkak se ti je në Krishtin Jezus (përmes besimit), atëherë je pasardhësi i Abrahamit dhe je trashëgimtarë i
premtimit, - çfarë premtimi? - premtimi që iu dha Jezusit përmes Abrahamit - Bekimet dhe shpengimi nga
mallkimi.

___________________________________________________________________________________________________________________________
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 1954,
1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC). Shkrimet e marra nga New King James Version. Të drejtat e autorit © 1982 nga
Thomas Nelson, Inc. Perdorur me leje. All rights reserved (NKJV). For private and not resale use. LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I www.lowevonjudah.org.

13 | 14

3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
Heb.7:22
22
Kështu Jezusi u bë garant i një besëlidhjeje shumë më të mirë.
• Kur Satani vjen tek ti dhe vë një problem në jetën tënde, ngrije Biblën tuaj dhe shpall që ti je shpenguar nga mallkimi
dhe nga gjëja që ai po përpiqet të vërë mbi ty -ti ke autoritet si besimtar.
• Kur je duke ecur në rrugët e Zotit, pra, po jeton sipas Fjalës së Tij, ti mund të presësh që Perëndia dhe Fryma e Shenjtë
të të mbështesin me fuqi, sepse Jezusi është siguria ose garancia e Besëlidhjes së Re.
1 Kor.13: 8
Dashuria nuk ligështohet kurrë; por profecitë shfuqizohen, gjuhët pushojnë dhe njohuria do të shfuqizohet,

8

•

Që të dështojë Besëlidhja, i bië që të dështojë Jezusi, por ai nuk mund të dështojë sepse nuk ka dështim në Të,
sepse Ai është dashuri - dashuria kurrë nuk dështon.

Heb.1:3
Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi
e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e larta,
3

•

Ti ke një kontratë me Perëndinë, shko te Fjala e Tij e shkruar, është kopja jote e Besëlidhjes dhe Jezusi po i mban
të gjitha gjërat me anë të fuqisë – Fjalës së Tij

23.0 - Realiteti i trashëgimisë tënde.
Nëse e ke bërë Jezusin Zot në jetën tënde, atëherë je një person nën Besëlidhjen e Re,
Prandaj ti je;
• Shpenguar nga mallkimi i ligjit, nga çdo pjesë e tij. (LiP.28: 15-68
• Shpenguar nga çdo sëmundje dhe lëngatë, me apo pa emër. (LiP.28:61
• Shpenguar për të gjitha bekimet e Abrahamit (LiPt. 28: 1-14) duke qenë trashëgimtarë të përbashkët me Jezusin.

Sipas Besëlidhjes së Re ti ke;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lindjen e re në Krishtin Jezus. (2 Kor.5:17)
Premtimin e jetës së përjetshme në qiell me Perëndinë dhe Jezusin (Gjoni 3:16)
Mbushjen dhe banimin e Frymës së Shenjtë. (Luka 11: 13)
Të drejtën për të pritur të flasësh në gjuhë të tjera – gjuha jote hyjnore e lutjes. (VEPRAT 2: 4)
Të drejtën për të përdorur emrin e Jezusir mbi të gjithë armiqtë e tu. (Mat.28:18 7 / Mateu 18:18)
Të drejtën të vendosësh duart mbi të sëmurët dhe t’i shohësh ata të shëruar në emrin e Jezusit. (Marku 16:18)
E drejta për dëbuar demonët në emër të Jezusit. (Marku 16:17)
E drejta për të ecur në shëndet hyjnor, jetë hyjnore dhe prosperitet hyjnor.
E drejta për t'i lutur Perëndisë në emër të Jezusit dhe të marrësh përgjigje për lutjen tënde. (1 Gjo.5:14,15)
E drejta për t’u lutur për vendin tënd dhe për t'i parë këto gjëra të ndryshojnë. (2 Kor.7:14)
E drejta për t’u lutur për qeverinë dhe drejtuesit e tu. (1 Tim.2: 1-4)
E drejta për patur engjëjt e Perëndisë në anën tënde për të të ndihmuar dhe për të të shërbyer. (Heb.1: 13-14)
E drejta për të qenë një Mbret dhe Prift përmes Krishtit Jezus. (Zbu.1:6)

Arsyeja e vetme që këto bekime ose premtime të Zotit nuk funksionojnë në jetën tënde, është sepse ti nuk ke mbajtur
fort dhe nuk ke deklaruar se ato janë për ty. Dhe pastaj të fillosh të besosh për to në jetën tënde, ashtu si bija e
Abrahamit që nuk ishte e vetëdijshme që kishte premtime nga Perëndia për të.
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3.04 – Besëlidhja e gjakut midis Perëndisë dhe njerëzimit.
24.0 - Imazhi i brendshëm i besëlidhjes tonë.
Ne duhet të zhvillojmë në brendësi të zemrave tona ose njeriut shpirtëror, një imazh të premtimeve të besëlidhjes,
sepse Bibla thotë se duhet të besosh në zemrën tënde dhe të mos dyshosh, atëherë mund të kesh atë që thua (ose
lutesh).
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. (ALBB)
•

Çelësi për të besuar në zemrën tënde është meditimi - sepse në fund ti do të besoshi atë që mendon
vazhdimisht.

Heb.11:1
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. (ALBB)
• Bibla thotë se besimi është thelbi i gjërave që shpresohen dhe dëshmia e gjërave që nuk mund të shihen.
• Shpresa është imazhi i brendshëm i premtimit të Perëndisë që ti vendos në zemrën ose shpirtin tënd.
• Ndërsa meditoni gjatë, ti do të ndërtosh një imazh të brendshëm.
• Besimi yt ndërtohet duke rrëfyer premtimin e Perëndisë në mënyrë që njeriu yt shpirtëror ta dëgjojë atë – sepse
besimi vjen duke dëgjuar e duke dëgjuar e duke dëgjuar e dëgjuar nga Fjala e Perëndisë. (Rom.10: 17).
• Ndërsa aplikoni besimin tënd duke e folur atë, ai do t’i japë imazhit të brendshëm shpresën, premtimin, substancën
dhe do të ndodhë.

25.0 - Një fjalë të fundit mbi Besëlidhjen e Gjakut.
1. Ndërsa fillon të rrëfesh premtimin ose Fjalën e Zotit, një imazh formohet në imagjinatën tënde si një skicë ose një
plan, dhe Fryma e Shenjtë, si një artist, fillon të plotësojë skicën me substancën tënde të Besimit kështu që ajo bëhet
më reale në njeriun tënd shpirtëror sesa ajo që sheh me sytë e tu natyralë. Kjo është ajo ku Besimi yt ndërtohet në
këtë situatë - kjo gjithashtu nënkupton punë nga besimtari dhe jo dyshim ose mosbesim.
2. Ndërsa lironi besimin tënd për të marrë premtimin e Perëndisë sipas Markut 11: 22-26 në emrin e Jezusit, besimi yt
lidhet me parajsën dhe e sjell atë premtim nga sfera e mbinatyrshme në sferën natyrore për t'u bërë realitet.
3. Kur ky imazh të bëhet aq i vërtetë për ty brenda teje, më i vërtetë se ajo që sheh në të natyrshmen me sytë e tu
natyralë, ai do të ndodhë.
4. Kjo është Shpresa e vërtetë biblike e cila është një premtim i vërtetë i Zotit, shpresa e botës nuk është një gjë e
sigurt, por Shpresa biblike është një gjë e sigurt dhe Jezusi është duke pritur të përmbushë premtimet e Zotit për
shkak të Besëlidhjes.
5. Abrahami përdori Fjalën e Perëndisë (Shpresa e Ungjillit), kundër shpresës së botës, e cila thoshte se ishte e
pamundur të kishte një fëmijë në moshën e tij të vjetër. Ai mori një të vërtetë më të lartë dhe e përdori besimin e tij
për të besuar Perëndisë, në një situatë të pashpresë, për të ndryshuar një fakt në të natyrshmen, për të patur një djalë
- Isakun premtimin e Perëndisë.

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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