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(3.05 - David-A Covenant Man of Faith.) 

 

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

Shkrimet bazë: 
 
Gal. 3:11 
11 Sepse me anë të ligjit askush nuk shfajësohet përpara Perëndisë, sepse: ''I drejti do të rrojë me anë të 

besimit''. 

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

Heb.11:6 
6 Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia 

është, dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. 

1 Samuelit 17: 1-54. 
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. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.0 - Hyrje. 
 

Historia e David & Goliath në Testamentin e Vjetër është një shembull për ne sot i një "besimtari të lindur 

përsëri, Testamenti i Ri" se si të veprojmë me autoritet në Besëlidhjen e Gjakut nga Besimi duke përdorur Fjalën 

e Perëndisë (premtimet e Tij) për të arritur fitoren në çdo fushë të jetës edhe kur situatat duket se janë të 

pamundura për tu pushtuar. 

 

Kjo histori dhe ky shembull ilustron se si Zoti do që çdo besimtar të flasë me çdo mal (problem) dhe të urdhërojë 

heqjen e tij - sepse i drejti do të jetojë ose do të mbështetet në besim! Mos harro se Zoti në ty, besimtarin, 

është shumë më i madh se çdo problem apo situatë. 

 

Ushtria e mbretit Saul përfaqëson kishën e sotme dhe Mbreti Saul përfaqëson njeriun e Perëndisë që është 

zgjedhur të ndeshet dhe të udhëheqë njerëzit e Perëndisë në betejë. Goliath përfaqëson Satanin (problemin / 

malin në jetën e besimtarëve) dhe ushtria e Filistejve përfaqëson forcat shpirtërore që janë nën kontrollin e 

Satanit që janë djajtë dhe demonët e tij. Në realitet është një betejë midis mbretërisë së Zotit dhe forcave të 

errësirës, midis së mirës dhe së keqes.  
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2.0 - Skena e Betejës. 
 

1 Samuelit 17: 1-53. 
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. 2Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe e 

ngritën kampin e tyre në luginën e Terebintos, dhe u rreshtuan për betejë kundër filistenjve. 3Filistenjtë 

ndodheshin në mal nga një anë dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër, dhe midis tyre ndodhej lugina. 

 

• 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. 

 

1 Samuelit 17: 4-7. 
4 Nga kampi i filistenjve doli një kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë gjashtë kubitë dhe një pëllëmbë. 

5Kishte në kokë një helmetë prej bronzi, ishte veshur me një parzmore, pesha e të cilit ishte pesë mijë sikla bronzi; 

6në këmbë kishte këmbore prej bronzi dhe mbi sup mbante një ushtë prej hekuri. 7Maja e ushtës së tij ishte si 

shuli i një endësi dhe peshonte gjashtë qind sikla argjendi: para tij ecte shqytari i tij. 

 

• Goliath, kampion i Filistejve, afërsisht. 10`6`` (3.23m), armet - 127 lbs. (58 kg.). Trajnuar si njeri i luftës 

që nga rinia e tij (v. 33), shtiza e tij me një rreze goditjeje (me largësi shuë të madhe për krahun e një 

njeriu.). 

 

1 Samuelit 17: 8-10. 
8 Ai u ndal dhe u thirri grupeve të ushtarëve të Izraelit: "Pse keni dalë për t'u radhitur në formacion beteje? A 

nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtorë të Saulit? Zgjidhni një burrë që të dalë kundër meje. 9Në rast se do të 

jetë në gjendje të luftojë me mua dhe të më vrasë, ne do të jemi shërbëtorët tuaj; por në rast se dal unë fitues 

dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët tanë dhe do të na shërbeni". 10Pastaj filisteu shtoi: "Unë sot po 

sfidoj trupat e Izraelit: "Më jepni një burrë dhe do të luftojmë!". 

 

• Goliath thërret dhe sfidon ushtrinë e Izraelit (kundër njeriut të Perëndisë dhe popullit të Perëndisë) për 

40 ditë - në mëngjes dhe në mbrëmje (V16). Problemi yt do të të flasë dy herë në ditë, gjëja e parë në 

mëngjes kur zgjohesh dhe gjëja e fundit gjatë natës para se të shkosh për të fjetur! Foli problemit tënd 

të paktën dy herë në ditë. 

• Goliathi donte të luftonte njeriun e Perëndisë - ta rrëzonte Saulin (dhe vajosjen). 

 

1 Samuelit 17: 1-11 
11 Kur Sauli dhe tërë Izraeli dëgjuan këto fjalë të filisteut, mbetën të shtangur dhe u hyri një frikë e madhe. 

 

• Sauli dhe Izraeli e dëgjoi sfidën e Goliadit dhe u trondit - humbi guximin, nr shpresën, dhe ishte pa 
besim, një ushtri në këtë fushë, në këtë gjendje = nuk ka fitore!  

 
 

3. Davidi u dërgua në Frontin e Betejës. 
 

1 Samuelit 17: 12-22. 
12 Davidi ishte biri i atij efrateut të Betlemit të Judës, që mbante emrin Isai dhe kishte tetë bij. Në kohën e Saulit, 

ky njeri ishte i plakur dhe i shtyrë në moshë. 13Tre bijtë më të mëdhenj të Isait kishin shkuar në luftë me Saulin: 

emrat e tre bijve të tij që kishin shkuar në luftë ishin: Eliabi, i parëlinduri, Abinadabi i dyti dhe Shamahu i treti. 

14Davidi ishte më i riu dhe tre më të mëdhenjtë kishin shkuar pas Saulit.  

 



                                                                                                                                          3 | 6  

3.05 – Davidi-Një Njeri i Besëlidhjes dhe i Besimit. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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). I Shkrimet e marra nga New King James Version. Të drejtat e autorit © 1982 nga 

Thomas Nelson, Inc. Perdorur me leje. Te gjitha te drejat e rezervuara (NKJV).  I  Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I   
www.lowevonjudah.org.                                                                                                                       
 

 

15Davidi përkundrazi shkonte dhe vinte nga Sauli për të kullotur kopenë e atit të tij në Betlem. 16 Filisteu u dilte 

përpara në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe vazhdoi të dalë dyzet ditë me radhë. 17Isai i tha Davidit, birit të tij: 

"Merr për vëllezërit e tu një efë nga ky grurë i pjekur dhe dhjetë bukë dhe çoji shpejt vëllezërve të tu në kamp. 

18Dërgo edhe këto dhjetë forma djathi komandantit të mijëshes së tyre; shiko si janë vëllezërit e tu dhe më sill 

një peng nga ana e tyre. 19Sauli me gjithë vëllezërit e tu dhe gjithë burrat e Izraelit janë në luginën e Terebintit 

për të luftuar filistenjtë". 20Kështu Davidi u ngrit herët në mëngjes, ia la delet e tij një rojtari, mori ngarkesën e 

tij dhe u nis ashtu siç e kishte urdhëruar Isai. Arriti në kampin e qerreve, kur ushtria po dilte për t'u radhitur në 

formacion beteje dhe lëshonte britma lufte. 21izraelitët dhe filistenjtë ishin radhitur për betejë, një ushtri kundër 

tjetrës. 22Davidi, pasi la ngarkesën e tij në duart e rojtarit të bagazheve, vrapoi në drejtim të grupimeve të 

betejës; me të arritur në vend, pyeti vëllezërit e tij si ishin. 

 

V.12-22 

• 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). 

 

1 Samuelit 17: 23-24. 
23 Ndërsa po fliste me ata, ja ku doli nga radhët e filistenjve ai kampion, filisteu i Gathit, që mbante emrin Goliath 

dhe përsëriti po ato fjalë; dhe Davidi i dëgjoi. 24Tërë njerëzit e Izraelit, me ta parë atë njeri, ikën para tij dhe u 

hyri një frikë e madhe. 

 

•  Ndërsa Davidi flet me Izraelin, Goliathi flet duke kundërshtuar përsëri njerëzit e Perëndisë dhe ata u 

frikësuan dhe ikën. 

 

1 Samuelit 17: 25-27. 
25 Njerëzit e Izraelit thoshin: "E keni parë këtë njeri që shkon përpara? Ai shkon përpara për të vënë në provë 

sedrën e Izraelit. Ai që do ta vrasë, kushdo qoftë, do të shpërblehet me pasuri të mëdha nga mbreti, ky do t'i 

japë për grua të bijën dhe do të përjashtojë nga çdo haraç shtëpinë e atit të tij në Izrael". 26Atëherë 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?". 27Njerëzit iu përgjigjën me po ato fjalë, duke thënë: "Kështu do të bëhet me atë që do ta vrasë". 

 

V.25-27  

• Davidi dëgjon ato që thotë Goliath dhe u përgjigjet burrave të Izraelit (v26-25-27), çfarë shpërblimi do 

të marrë njeriu, i cili vret Goliath - Izraeli pa një gjigant (me frikë), Davidi pa çmimin (me besim)!  

• Ai gjigant është një nga dy gjërat në sytë e tu, i rrezikshëm ose i vlefshëm.  

• A është Goliath, pra, problemi yt, mali yt, duke qëndruar aty dhe duke folur me ty - sëmundje, 

borxh, dështim, familje apo martesë e prishur, etj  

• Jezusi tha në Markun 11:23 që duhet t'i flasësh malit tënd dhe t'i thuash të zhvendoset. 

• Mëso të ndryshosh qëndrimin tënd nga humbja në fitore - mëso të depërtosh!  

• Davidi e cilëson besimin e tij besëlidhje me Zotin, ndërsa në të njëjtën kohë ai e cilëson armikun e 
tij të parrethprerë (domethënë Goliath është pa një besëlidhje ndaj Zotit) V.26. 

• Davidi ishte në dijeni të besëlidhjes së tij ndaj Perëndisë, përmes Abrahamit - "armiqtë tuaj do të vijnë 

tek ju një mënyrë dhe ata do të ikin në shtatë mënyra" (LiP. 28: 7) - Davidi ishte një njeri i Besëlidhjes 
dhe besoi Zotin!  

• Çdo njeri (i besëlidhjes) në fushën e betejës mund të kishte bërë të njëjtën gjë si Davidi!   
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1 Samuelit 17: 28-30. 
28 Eliabi, vëllai i tij më i madh, e dëgjoi ndërsa fliste me ata njerëz; kështu Eliabi u zemërua me Davidin dhe tha: 

"Pse erdhe këtu? Kujt ia le ato pak dele në shkretëtirë? Unë e njoh krenarinë tënde dhe ligësinë e zemrës sate, 

ke zbritur këtu për të parë betejën?". 29Davidi u përgjigj: "Ç'kam bërë unë tani?. Nuk ishte veçse një pyetje e 

thjeshtë!". 30Duke u larguar prej tij, iu drejtua një tjetri dhe i bëri po atë pyetje; dhe njerëzit i dhanë po atë 

përgjigje të mëparshme.  

 

• 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!  
 

 

4.0 Davidi qëndron përpara Saulit. 
 

1 Samuelit 17: 31-37 
31 Sa dëgjuan fjalët që Davidi kishte thënë, ia treguan Saulit dhe ky dërgoi njerëz që ta thërresin. 32Davidi i tha 

Saulit: "Asnjeri të mos ligështohet për shkak të tij! Shërbëtori yt do të shkojë të luftojë me këtë Filiste". 33Sauli i 

tha Davidit: "Ti nuk mund të shkosh të luftosh kundër këtij filisteu, sepse ti je akoma djalosh, ndërsa ai është një 

luftëtar qysh në të ritë e tij". 34Por 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. 36Po, 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". 37Davidi 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".  

 

V.31-37  

• 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 i Besëlidhjes, i cili 

mendoi më shumë për besëlidhjen e tij dhe premtimet e Perëndisë sesa madhësinë e armikut. 

• Sauli i tha 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 që kur ai u ngrit përsëri, e kapi nga mjekra (mishin nën mjekër) dhe e goditi dhe e vrau - 

kundersulmi! Aty ku të krishterët humbasin betejat e tyre. 

• Jezusi tha që kur djalli dëbohet nga shtëpia dhe shtëpia pastrohet, ai sjell përsëri 7 të tjerë me të dhe 

gjendja më pas bëhet bëhet më e keqe se më parë. 

• Davidi ishte nën vajosjen për të goditur dhe vrarë bishën, forcë jo e 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 ty. 

• Vazhdo të flasësh për fitoret e tua dhe vajosja do të bëhet më e fortë - David vazhdoi të shihte gjigantin 

i tij mbi tokë të vdekur.  
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5.0 - Davidi u dërgua në betejë. 
 

1 Samuelit 17: 38-40. 
38 Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, i vuri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe i veshi parzmoren. 

39Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoq të ecë, sepse nuk ishte mësuar. Por Davidi 

i tha Saulit: "Unë nuk mund të eci me këtë armaturë, sepse nuk jam mësuar me të". Dhe kështu Davidi e hoqi 

nga trupi i tij. 40Pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi pesë gurë të lëmuar në përrua, i vuri në torbën e 

bariut, në një thes të vogël që kishte me vete; pastaj me hobenë në dorë u nis kundër filisteut.  
 

V.38-40  

• Sauli i jep Davidit armaturën e tij personale, më të mirën që mund të kishte në të gjithë Izraelin, por 

Davidi e refuzon. 

• 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! 

• 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. 
 

1 Samuelit 17: 41-47. 
41 Edhe filisteu përparoi duke iu afruar gjithnjë e më tepër Davidit, ndërsa shqytari i tij e paraprinte. 42Filisteu 

shikonte me kujdes dhe, me të parë Davidin, e përçmoi sepse ishte vetëm një i ri, kuqalash dhe i hijshëm. 

43Filisteu i tha Davidit: "Mos jam vallë një qen që po del kundër meje me shkop në dorë?". Dhe filisteu e mallkoi 

Davidin në emër të perëndive të tij. 44Pastaj filisteu i tha Davidit: "Eja këtu, dhe unë do t'ia jap mishin tënd 

shpendëve të qiellit dhe kafshëve të fushave". 45Atëherë Davidi iu përgjigj filisteut: "Ti po më vjen me shpatë, 

me shtizë dhe me ushtë; kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë të ushtrisë së Izraelit që ti ke 

fyer. 46Pikërisht sot Zoti do të të dorëzojë në duart e mia; dhe unë do të të rrëzoj, do të pres kokën tënde dhe do 

t'u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filistenjve shpendëve të qiellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë 

dheu të mësojë se ka një Perëndi në Izrael. 47Atëherë gjithë kjo turmë do të mësojë që Zoti nuk të shpëton me 

anë të shpatës as me anë të shtizës; sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti, dhe ai do t'ju dorëzojë në duart 

tona".  
 

V.41-47  

• 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!  

• Davidi më tej deklaron se ZOTI nuk shpëton me shtizën, sepse beteja është e Zotit dhe ai do të të japë 
në duart tona. 

• Mos lejoni që ai gjigant ose mal të flasë me ty, Davidi nuk e lejoi Goliathin (djallin) të flasë më (fjalë 

frike), Davidi e mbajti premtimin e Zotit parasysh, në gojën e tij. 
 

1 Samuelit 17: 48-52. 
48 Kur filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për t'u ndeshur me Davidin, edhe Davidi nxitoi menjëherë drejt mejdanit, 

ballë filisteut; 49vuri 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. 50Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun; e goditi 

dhe e vrau, megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në dorë. 51Pastaj 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. 

52Atëherë njerëzit e Izraelit dhe të Judës u ngritën, duke lëshuar britma lufte, dhe i ndoqën filistenjtë deri në 

hyrjen e luginës dhe në portat e Ekronit. Filistenjtë e plagosur për vdekje ranë në rrugën e Shaarimit, deri në 

Gath dhe në Ekron. 
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3.05 – Davidi-Një Njeri i Besëlidhjes dhe i Besimit. 
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V.48-52  

• Goliath lëviz drejt Davidit, por Davidit vrapoi drejt armikut të tij.  

• 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 që nga e kaluara që të mos lejonte që djalli të ngrihet përsëri për ta sulmuar atë, 

vetëm sepse simptomat janë larguar, vetëm sepse presioni i problemit është lehtësuar, mos hiq dorë 

nga beteja jote, deri sa ta kesh fitore totale.  

• 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) 

 

6.0 - Përfundim 
 

Në këtë histori Davidi po përfaqëson një "Besimtar të Testamentit të Ri", përroi ose uji përfaqëson ujin e Fjalës 

së Zotit - Bibla, gurët përfaqësojnë vargje ose premtime në Fjalën e Zotit, çanta e bariut përfaqëson zemrën 

ose frymën e një "besimtari" dhe hobeja përfaqëson gjuhën e "besimtarit". 

 

Ne si të krishterë duhet të jemi si Davidi,  

1. Ne duhet të marrim fjalën e Zotit nga Bibla (Fjala e Zotit)  

2. Ta vendosim atë brenda në zemrat tona ose në shpirt, 

3. Merr premtim që mbulon situatën nga fryma jonë,  

4. Vendose në gjuhën tënde dhe dhe shqiptojenga goja jote në "Besim", foli problemit / malit dhe 

urdhëroje që ai të hiqet,  

5. Mos lejoni që problemi/mali të të flasë përsëri! 

6. Ne duhet të godasim djallin (problemin/malin) dhe të mos ndalojmë derisa të ketë fitore të plotë dhe 

aty ku ka fitore, ka edhe një dëshmi.  

 

Ne duhet ta meditojmë fjalën ditë e natë si Jozueu (Joz.1: 8), derisa të kemi një zbulesë dhe të besojmë 

premtimet! 

 
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.  
 

DEPËRTIMI YT NË SITUATËN TËNDE VARET NËSE E NJEH BESËLIDHJEN; NËSE E BESON ATË DHE NËSE 
VEPRON NË TË ME BESIM. 

 

Zoti po pret që të veprosh ti, ai tashmë ka bërë gjithçka për ty, por Ai nuk do ta bëjë atë për ty, kjo është pjesa 

jote e besëlidhjes. 

 
LiP.30:19 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


