
                                                                                                                                          1 | 10  

3.06 - Vajosja, Origjina e saj, Veprimi dhe Funksioni. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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. 

(3.06 – The Anointing, It`s Origin, Operation and Function.) 

 

Hyrje. 
(Shkrime nga ALBB nëse nuk shënohet ndryshe) 

 

Shkrimet e Shenjta bazë: 
 
Isa. 10:27 
27 Atë ditë do të ndodhë që barra e tij do të hiqet nga kurrizi dhe zgjedha e tij nga qafa jote; zgjedha do të shkatërrohet 
nga vajosja e vajit". 

 

• Zgjedha e skllavërisë, problemi që Satani ka vënë në jetën e një personi.  

 

Veprat 10:38 
38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe 

duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. 

 

Luka 4: 18-19 
18 ''Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e 

kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të 

shtypurit, 19dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit''. 

 

• Me anë të Frymës së Shenjtë vjen vajosja. 

 

 

1.0 - Çfarë është vajosja? 
 

 

1.1 - Një përkufizim i përgjithshëm i vajosjes: 
 

1. Ndjenja dhe njohja e pranisë së mbinatyrshme të Perëndisë mbi ne, një përvojë fizike ku një person mund të 
ndiejë praninë e ngrohtë të Perëndisë përmes Frymës së Shenjtë mbi trupin fizik. 

2. Perëndia në mish duke bërë ato gjëra që vetëm Perëndia mund t'i bëjë ato që mishi nuk mund t'i bëjë! 
3. Kuptimi themelor i Biblës për vajosjen - të derdhesh, të lyesh krejtësisht ose të fërkohesh me të! 
4. Vajosja është prania e Zotit nga Fryma e Shenjtë. 

 
2 Kor.4: 7. 
7 Dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte që epërsia pashoqe e kësaj fuqie të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. 
 

• Në 2 Kor. 4: 7 thuhet se Zoti po punon përmes enëve prej balte, që janë njerëzimi, për të përmbushur vullnetin e 

Tij në tokë, por kjo ndodh me anë të "vajosjes". 

 

1 Sam. 16:13 

13 Atëherë Samueli mori bririn e vajit dhe e vajosi para vëllezërve të tij; që nga ajo ditë Fryma e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj 

Samueli u ngrit dhe shkoi në Ramah. 

 

• Një shembull i dikujt që është vajosur, Davidi u vajos nga Samueli për shërbimin e ardhshëm si Mbret i Izraelit. 

• Kur Perëndia e thërret një person në një pozicion, Ai i vajos ata, Ai i fuqizon ata për atë detyrë ose pozitë. Në 

Dhiatën e Vjetër, dikujt që ishte vajosur nga Perëndia për një shërbesë të veçantë ndaj Perëndisë, i derdhin vaj 

ose e lyenin me të. Për shembull, Sauli dhe më vonë Davidi, u vajosën me vaj nga profeti Samuel kur Perëndia i 

zbuloi se e kishte zgjedhur atë për të qenë mbret i Izraelit. Kur mbreti Saul u rebelua kundër Perëndisë dhe u 

përpoq të vriste Davidin, Davidi nuk pranoi ta dëmtojë sepse Sauli ishte "i vajosuri i Zotit" (I Samuelit 24: 5-6).  
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I Samuel 24:5-6 
5 Por pas kësaj Davidit i rrahu zemra, sepse i kishte prerë cepin e mantelit Saulit. 6Kështu u tha njerëzve të tij: "Të më ruajë 

Zoti nga kryerja e një veprimi të tillë kundër zotërisë sime, kundër të vajosurit të Zotit, nga shtrirja e dorës sime kundër tij, 

sepse është i vajosuri i Zotit". 

 

 

2.0 - Pse na duhet vajosja? 
 
Ef.2: 10-12 
10 Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim 

në to. 11Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, 

sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut, 12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të 
huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë. 
 

• Përpara se një person të “rilindë” në Mbretërinë e Perëndisë duke pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, ata 

automatikisht në mënyrë të paracaktuar, hyjnë dhe u nënshtrohen kushteve të mëposhtme (vargjet 11-12). Fjala 

e Perëndisë është shumë e qartë se nuk është vullneti i Perëndisë "që dikush të humbasë, por të gjithë duhet të 

pendohen" që do të thotë të "rilindin" - (2 Pjetrit 3: 9). Çdo person ka një vullnet të lirë për të zgjedhur ose mos 

zgjedhur, (LiP. 30:19) dhe të pranojë Jezusin dhe shpëtimin në jetën e tyre dhe në Rom. 10: 9-10 përshkruan 

procesin se si të kemi shpëtim përmes Jezu Krishtit. 

 

2.1 - Të mos jesh "rilindur" do të thotë sa vijon: 
 

1. Që ju, johebrenj - (Jo të rilindur, jo një besimtar).  
2. Ishit në atë kohë pa Krishtin - (Jezusi nuk ishte Zoti dhe Shpëtimtari yt – pa “të vajosurin” dhe vajosjen e tij).  
3. Të huaj në qytetarinë e Izraelit - (Jo pjesë e familjes së Perëndisë, jo pjesë e saj, një i jashtëm!).  
4. Dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit - (I huaj për Fjalën e Perëndisë dhe premtimet e Tij).  
5. Pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë - (Pa Biblën dhe pa Perëndisë në jetë).  

 

Ef.2:13, 19-20 
13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 19Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as 

bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjesëtarë të familjes së Perëndisë, 20të ndërtuar mbi themelin e apostujve 

dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, 

 

2.2 - Kur një person merr shpëtimin përmes Jezusit (Rom. 10: 9-10) atëherë vlen si më poshtë. 
 

1. Jeni afruar me anë të gjakut të gjakut të Krishtit - (Më anë të sakrificës së Jezusit në kryq një person hyn në 

Mbretërinë e Perëndisë, pra, është afruar me Perëndinë!  
2. Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës - (Jo më një i huaj ose i jashtëm).  
3. Por bashkëqytetarë të shenjtorëve - (Tani je në familjen e Perëndisë, duke patur të drejta).  

 

 
Ajo që këto vargje të shkrimeve të shenjta po thonë shumë qartë është se nëse një person nuk ka “rilindur”, ai është 
pa Zot, pa Fjalën e Zotit ose pa premtimet, pa Krishtin dhe vajosjen e Tij (dhe është vajosja që shkatërron ose 
ndryshon problemin), dhe duke mos pasur asnjë shpresë të vërtetë në botë (kjo do të thotë i pashpresë!). 
 

3.0 - Kush është i Vajosuri? 
 

3.1 - Përkufizimi i fjalës Krisht: 
 

• Fjala hebraike "Mesia" dhe fjala greke"Krisht"të dyja nënkuptojnë të njëjtën gjë,"i Vajosuri”. Fjala "Krisht" është 

përkthimi grek i fjalës "Mesia". 

• Jezusi "I Vajosuri dhe “Vajosja e Tij” 
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Lluka 4: 1-19 (Jezusi duke folur 18-19)  
16 Dhe Jezusi, në fuqinë e Frymës, u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap në mbarë krahinën përreth. 15Dhe ai mësonte 

në sinagogat e tyre, i nderuar nga të gjithë. 16Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, 

hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. 17I dhanë në dorë librin e profetit Isaia; e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: 

18''Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi (i vajosuri, Mesia) për të ungjillëzuar të varfrit; ai më dërgoi për të 

shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të 

çliruar përsëri të shtypurit, 19dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit''. 20Pastaj, si e mbylli librin dhe ia dha 

shërbyesit, u ul; dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. 21Atëherë ai nisi të thotë: ''Sot ky Shkrim u përmbush 
në veshët tuaja''.  
 

• Që nga kjo ditë Jezusi deklaroi se Ai ishte i vajosuri (Mesia), dërguar nga Perëndia në Izrael dhe se Ai u vajos (u 
fuqizua) për të bërë shërbesën. 

• Jezusi ishte fuqizuar nga Perëndia me "Vajosjen" për të predikuar lajmin e mirë (ungjillin) për të varfërit. 

• Për të shëruar zemrën e thyer. 

• Për të shpallur çlirim për robërit. 

• Dhe për të shëruar të verbërit. 

• Për të çliruar përsëri të shtypurit 

• Jezusi kishte nga Perëndia fuqinë për hequr barrën, “fuqinë shkatërruese të zgjedhave” përmes “Vajosjes”  
 

Veprat 10:38 
38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe 

duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.  

 

• Jezusi ishte i caktuar nga Perëndia dhe i vajosur nga Ai për shërbesën në tokë nga Fryma e Shenjtë. 

 

3.2 - Kur erdhi vajosja mbi Jezusin? 
 
Mateu 3: 13-17 
13 Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. 14Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i 

thënë: ''Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?''. 15Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, u tha: ''Lejo të 

bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi''. Atëherë ai e lejoi. 16Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga 

uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllumb e duke ardhur mbi të; 17dhe ja një 

zë nga qielli që tha: ''Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur''.  

 

• Vargu 16 - Jezusi duke marrë vajosjen nga Perëndia dhe përmes Frymës së Shenjtë. 

 
 

4.0 - Kush janë të Vajuarit? 
 
 

4.1 - Çdo Besimtar i rilindur - ata që janë në Krisht! 
 

Çdo person që ka marrë "shpëtim" nga Perëndia (Rom. 10: 9-10), ka pranuar Jezu Krishtin si "Zot dhe Shpëtimtar" për t'u 

"rilindur", që e ka atë vajosje të vendosur në të nga Fryma e Shenjtë. 

 
1 Gjonit 2:20 
20 Por ju keni vajosjen nga i Shenjti dhe dini çdo gjë.  
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1 Gjonit 2:24-27 
24 Ajo që ju, pra, dëgjuat nga fillimi le të qëndrojë në ju; në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të 

qëndroni në Birin dhe në Atin. 25Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e përjetshme. 26Ju shkrova këto gjëra për ata që 

kërkojnë t'ju gënjejnë. 27 Dhe, sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju 

mësojë; por, duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu 

sikurse ju mësoi. 

 

 

5.0 - Pse na duhet Vajosja që kishte Jezusi? 
 

Gjoni 14:12 (Jezusi duke folur) 
12 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe 

më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati.  

 

• Për të bërë atë që bëri Jezusi dhe vepra akoma më të mëdha, besimtari ka nevojë për të njëjtën vajosje që kishte 

Ai! 

 

5.1 - Të shërbesh, të vendosësh Mbretërinë e Perëndisë këtu në tokë siç bëri Jezusi! 
 

Marku 16: 15-18 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16ai 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; 18do 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''.  

 

Mat.28: 16-20 
16 Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi 17dhe, kur e panë, e adhuruan; 

por disa dyshuan. 18Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 

19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, 

20dhe 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''.  

 

5.2 - Për të kapërcyer planet e armikut në çdo fushë të jetës së përditshme të një personi. 
 
1 Gjonit 5: 4-5 
4 Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: besimi ynë. 

5Cili është ai që e mund botën, veç se ai që beson se Jezusi është Biri i Perëndisë?  
 
 
Rom.8: 37-39 
37 Por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. 38Sepse unë jam i bindur se as 

vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, 39as lartësitë, as thellësitë, 

as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. 

 

 

6.0 - A mund të shuhet vajosja? 
 
Po, nga mosbesimi! Marku 6:5: " Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të pushtetshme, përveçse shëroi disa të 

lëngatë, duke vënë mbi ta duart. " 

 
Mark 6:4-6 
4 Por Jezusi u tha atyre: ''Asnjë profet s'është i përbuzur përveç në vendlindjen e tij, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet''. 

5Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të pushtetshme, përveçse shëroi disa të lëngatë, duke vënë mbi ta duart. 6Dhe 

çuditej për mosbesimin e tyre; dhe dilte nëpër fshatra përreth e i mësonte.  
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7.0 - Në Dhiatën e Vjetër vetëm Profetët, Priftërinjtë dhe Mbretërit vajoseshin nga Perëndia. 

  

Dhiata e Vjetër përmban një model të qartë të vajosjes së priftërinjve, profetëve dhe mbretërve, një vajosje e tillë me 

vaj e bërë sipas recetës që Zoti i dha Moisiut, një ilustrim i vajosjes. Për shkak se njerëzit nuk mund të "rilindnin" në 

Dhiatën e Vjetër, njerëzit kishin vajosjen "mbi ta" por jo "në ta"! 

 

Psalmi 133:  
"Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet! Është si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye, 
që zbret mbi mjekrën e Aaronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. Është si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, 

sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi. 

 
Levitiku 8: 10-12 - Moisiu e vajos Aaronin për shërbesë. 

Levitiku 8:30 - Moisiu duke vajosur bijtë e Aronit. 

1 Mbretërve 19: 16-17 - Jehu vajoset si mbret i Izraelit dhe Eliseu vajoset si profet nga Elia. 

 
 

 

8.0 - Në Dhiatën e Re sot besimtarët e rilindur janë të vajosurit! 
 

 
8.1 - Ne kemi marrë një vajosje.  (1 Gjonit 2:20; 1 Gjonit 2:27)  

2 Korintasve 1:21 
 21 Edhe ai që na themelon neve bashkë me ju në Krishtin dhe na vajosi është Perëndia;  

 

8.2 - Si ndodh kjo? Duke lindur përsëri.  
Gjoni 3: 3 
3 Jezusi iu përgjigj dhe tha: ''Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë 

e Perëndisë'  

 

8.3 - Ne pastaj bëhemi priftërinj dhe mbretër përmes Krishtit Jezus.  
1 Pjetrit 2: 9 

"Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju 

thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme;"  

 

Zbulesa 1: 6 
6 dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. Amen.  

 

8.4 - A do të na vajosë Perëndia? Po, keni marrë frymën e birërisë.  
Romakëve 8:15 
15 Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e birërisë, me anë të së cilës ne 

thërrasim: ''Aba, o Atë!''.  
 

 

9.0 - Dy vajosjet nga Perëndia. 
 

1. Vajosja që vjen nga Fjala e Perëndisë - kjo vjen ndërsa studion dhe kalon kohë në Fjalë, nuk vjen me anë të lutjes dhe 

agjërimit!  
 

• Kjo vajosje të lejon të japësh mësim dhe të predikosh. 

 

2. Vajosja që vjen nga lutja dhe agjërimi - kjo vjen ndërsa ti e kalon kohën duke u lutur në Frymë dhe duke agjëruar, nuk 

ka asnjë mënyrë tjetër për ta marrë atë.  
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• Kjo vajosje të lejon të lëvizësh në Frymë. 

 

• Të dyja vajosjet janë të ndara dhe nuk mund të zëvendësohen me njëra-tjetrën. Shumë njerëz përpiqen të 

veprojnë në frymë duke përdorur ligjet e besimit, ose anasjelltas - nuk do të funksionojë. 

 
Shembull: Shqiponja 
Ajo ka dy krahë për të qëndruar në ajër, të dyja krahët janë të rëndësishme.  
 

Edhe ne, ashtu si shqiponja duhet t’i kemi të dyja vajosjet për të ekuilibruar në lëvizjen e ardhshme të Frymës. Asnjëra nuk 

mund të marrë vendin e tjetrës, asnjëra nuk është më e rëndësishme se tjetra. Të dyja janë thelbësore dhe 

plotësojnë njëra-tjetrën. 

 

• Fjala pa Frymën - do të thahesh. 

• Fryma pa Fjalën - do të fryhesh. 

• Fjala dhe Fryma së bashku - ti do të rritesh dhe do të ngjitesh lart! 
 

 Fryma do të sigurojë vajosjen që shkatërron zgjedhën - ndërsa Fjala do të na mbajë frymërisht në rrugën e 
duhur. 

 

10.0 - Si të aktivizosh vajosjen. 
 
Duke zgjedhur për t'u përqëndruar në Fjalën e Perëndisë, duke shprehur besimin tënd dhe duke ecur në të çdo ditë do të 

aktivizojë vajosjen e Perëndisë në jetën tënde. 

 

10.1 - Përqendrimi në Fjalën e Perëndisë. 
 

Ekziston një vajosje në "Fjalën e Perëndisë" ose "Premtimi i Perëndisë" që ka aftësinë të ndryshojë një situatë, të heqë 

një situatë ose të sjellë një situatë që nuk ishte më parë. Detyra jonë është të gjejmë premtimin e Perëndisë që mbulon 

situatën ose problemin tonë dhe të meditojmë (Jos. 1: 8) në atë Fjalë të Perëndisë derisa premtimi të jetë më i madh se 

problemi. 

 
 
Jozueu 1: 8 
8 Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha 

atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. 

 

 

10.2 - Shprehja e Besimit tënd. 
 

Ndërsa ndërtoni besimin tënd duke ushqyer mendjen dhe frymën tënde me Fjalën e Perëndisë (Romakëve 10:17), prekja 

e vajosjes së Jezu Krishtit aktivizohet në jetën tënde. Shiko historinë e dy të verbërve në Bibël që i thirrën Jezusit: "Bir i 

Davidit, ki mëshirë për ne".  

 

Mateu 9: 27-29 
27 Kur Jezusi u largua që andej, dy të verbër e ndoqën duke qarë dhe duke thënë: Ti Biri i Davidit, ki mëshirë për ne.Dhe 

ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: ''Ki mëshirë për ne, Bir i Davidit!''. 
28 Kur arriti në shtëpi, të verbrit iu afruan dhe Jezusi u tha atyre: ''A besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë?''. Ata iu përgjigjën: 

''Po, o Zot''. 29 Atëherë ai ua preku sytë, duke thënë: ''U bëftë sipas besimit tuaj''. 30 Dhe atyre iu hapën sytë. Pastaj Jezusi 

i urdhëroi rreptësisht duke thënë: ''Ruhuni se mos e merr vesh njeri''. 

 

• Ata po e quanin Atë Krisht, Mesia, të Vajosurin. Jezusi i pyeti burrat e verbër nëse ata besonin se Ai mund ta 

bënte këtë mrekulli. Ai donte t'i dëgjonte ata duke folur besimin e tyre, meqenëse Ai e dinte që ishte vajosur 
për "të shëruar të verbërit" (Luka 4:18 KJV).  
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Ose ki parasysh lebrozin që erdhi te Jezusi dhe i tha: "Nëse do, ti mund të më shërosh dhe të më pastrosh". Lebrozi po 
bënte një kërkesë besimi ndaj Vajosjes së Jezusit. 
 

Mateu 8: 1-3 
1 Tani kur Jezusi zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin. 2 Dhe ja, një lebros erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: ''O Zot, po 

të duash, ti mund të më shërosh''. 3 Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: ''Po, unë dua, shërohu''. Dhe në atë çast u 
shërua nga lebra e tij. (KJV) 

 

• Shprehja e besimit lejon që vajosja të rrjedhë dhe shërimi të ndodhë. Si e ke shprehur besimin tënd? A e ke 

shprehur atë në deklarata besimi si ato më lart? A e ke shprehur atë në veprime besimi? Shiko përsëri 

shembullin e Abrahamit; ai ndërmori veprim pa e ditur të gjithë planin. “Me anë të besimit Abrahami, kur u 

thirr, u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgim; dhe u nis pa ditur se ku po shkonte. Me anë të 

besimit Abrahami banoi në tokën e premtuar, …” (Hebrenjtë 11: 8-9) 

 

 

10.3 - Ecja në të çdo ditë. 
 

Të ecësh në premtimet e Zotit nuk është një veprim i vetëm, por një mënyrë jetese. “Me anë të besimit e la Egjiptin pa 

pasur frikë mërinë e mbretit, sepse qëndroi i patundur sikur të shihte të padukshmin.” (Hebrenjë 11:27). Ti largohesh 
nga besimi yt nga fjalët që thua, në lutjet tuaja dhe në bisedat e tua me të tjerët, dhe, siç thotë Shkrimi, duke mbajtur 
sytë tek ai që është i padukshëm. 

 

• Por nuk është gjithmonë e lehtë, apo jo? Udhëtimi me besim kërkon përpjekje dhe një veprim të vullnetit tënd 

për të vendosur të marrësh premtimet e Perëndisë. Ti madje mund të kesh dhembushri për babanë që iu lut 

Jezuit për të shëruar djalin e tij të pushtuar nga demonët. Fjalët e tij të ashpra ndoshta bëjnë jehonë edhe sot: 

"Unë besoj, o Zot, ndihmo mosbesimin tim''!" (Marku 9:24). Lajmi i mirë është që, ndërsa çdo ditë zgjedh të 

shikosh Krishtin dhe të shprehësh besimin tënd, ti forcohesh ... ditë pas dite. 
 

 
 

11.0 - Një vajosje e freskët. 
 

 
11.1 - Duke qenë i mbushur nga dhe me Frymën e Shenjtë - përvoja fillestare e mbushjes. 
 

Kur një person është "i rilindur" (Rom. 10: 9-10) ai është në gjendje të marre "mbushjen fillestare" ose "mbushjen e 
pare ” të Frymës së Shenjtë, kjo është përvojën e parë e mundur pas "shpëtimit" përmes pranimit të Krishtit Jezus si Zot 

dhe Shpëtimtar. Pse vetëm atëherë? Sepse fryma e personit tani është e pastër ose e drejtë, gjë që nuk ishte para 

shpëtimit. Ne mund ta shohim këtë në Veprat 2: 1-4, 

 

Vep. 2: 1-4 
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 

erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, 

si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë, dhe 

filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.  

 

11.2 - Të jesh vazhdimisht i mbushur nga Fryma e Shenjtë (me vaj të freskët).  
 

Ekziston një mbushje fillestare nga dhe me Frymen e Shenjtë por edhe shumë mbushje nga Fryma e Shenjtë, ne shohim 

se njerëzit në Veprat 2: 1-4 morën mbushjen fillestare të Frymës së Shenjtë, por edhe tek Veprat 4: 23-31 gjithashtu 

mund të shohim se po këta njerëz që kishin mbushjen fillestare morën një rimbushje të Frymës së Shenjtë - një vajosje e 

freskët, Psalmisti tha "Unë do të vajosem me vaj të freskët". 

 

 



                                                                                                                                          8 | 10  

3.06 - Vajosja, Origjina e saj, Veprimi dhe Funksioni. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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. 

 
Veprat 4: 23-31 
23 Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u treguan gjithçka që krerët e priftërinjve dhe pleqtë u kishin thënë. 24 Kur i 

dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin te Perëndia dhe thanë: ''O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, tokën, detin 

dhe gjithçka që është në ta: 25 dhe që me anë të Frymës së Shenjtë ke thënë, nëpërmjet gojës së Davidit, shërbëtorit tënd: 

"Përse u zemëruan kombet, dhe popujt kurdisin gjëra të kota? 26 Mbretërit e dheut ngritën krye dhe princat u mblodhën 

bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij". 27 Sepse pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, që ti e vajose, u mblodhën 

Herodi dhe Ponc Pilati me johebrenjtë dhe me popullin e Izraelit, 28 për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli yt kishin 

paracaktuar se do të ndodhnin. 29 Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën 

tënde me plot çiltërsi, 30 duke e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryhen shenja dhe mrekulli në emër të Birit 

tënd të shenjtë Jezusit''. 31 Dhe, mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh; dhe të gjithë u mbushën me Frymën e 
Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltërsi.  

 
 
Veprat 19: 1-6 
1 Dhe ndërsa Apolo ishte ende në Korint, Pali, mbasi shkoi në vendet më të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa dishepuj, u 

tha atyre, 2 ''A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?''. Ata iu përgjigjën: ''Ne as që kemi dëgjuar se paska Frymë të 

Shenjtë''. 3 Dhe ai u tha atyre: ''Me se, pra, u pagëzuat?''. Ata u përgjigjën: ''Me pagëzimin e Gjonit''. 4 Atëherë Pali tha: 

''Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit, duke i thënë popullit se duhet t'i besonte atij që do të vinte pas tij, domethënë 

Jezu Krishtit. 5 Dhe ata, si dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. 6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë 
zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan.  

 
Ef. 1:1 
1 Pali, apostulli i Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë, shenjtorëve që janë në Efes dhe besimtarëve në Jezu Krishtin:  

 

Ef. 5:18 
18Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me Frymë, 

 

 

11.3 - Cisterna bosh apo rezervuarë plot? 
 

Perëndia duke i folur Izraelit në Dhjatën e Vjetër në librin e Jeremias, 

 
Jer. 2: 9-13 
9 Prandaj do t'ju padis akoma në gjyq", thotë Zoti, "dhe do t'u bëj gjyq bijve të bijve tuaj. 10 Shkoni në ishujt e Kitimit dhe 

shikoni, dërgoni njerëz në Kedar dhe këqyrni mirë nëse ka ndodhur një gjë e tillë. 11 A ka ndryshuar ndonjë komb perënditë 

e tij, edhe pse ato nuk janë perëndi? Por populli im e ka ndërruar lavdinë e tij për diçka që nuk vlen asgjë.. 12 Habituni, o 

qiej, me këtë; lebetituni dhe dëshpërohuni shumë", thotë Zoti. 13 "Sepse populli im ka kryer dy të këqija: më ka braktisur 
mua, burimin e ujit që rrjedh, për të hapur sterna, sterna të prishura, që nuk e mbajnë ujin.  
 

Këtu shohim që Perëndia i thotë dy gjëra Izraelit; 
1. Ata e kishin harruar (dezertuar, braktisur) Perëndinë, Perëndinë e ujërave të gjalla. 

2. Ata kishin gërmuar (bërë) për vete cisterna të thyera që nuk mbanin ujë. 

 

• Izraeli e kishte lënë planin e Perëndisë dhe kishte bërë planet e veta dhe meqënëse planet e tyre ishin bërë, ata 

nuk mund të përparonin.  

 

Një "cisternë" është një rezervuar artificial ose rezervuar shpesh i vendosur nën tokë për ruajtjen e ujit të shiut; nje 

"rezervuar" është një vend ku uji mblidhet në sasi të mëdha në mënyrë që të jetë në gjendje të furnizojë nevojat e një 

qyteti ose të një komuniteti, ose në fjalë të tjera një "rezervuar" është një vend ku diçka mblidhet dhe ruhet në sasi të 

mëdha për të përmbushur nevojat e njerëzve.  
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• Bibla po thotë që Izraeli shkëmbeu lavdinë e Zotit me atë që nuk mund të përfitonte ose të punonte për ta, 

planet e tyre (cisternat e prishura) në vend të planit të Zotit. 

• Zoti dëshiron që ne të jemi "rezervuarë të plotë" në Dhjatën e Re duke ndjekur planet e Tij dhe jo planet tona, Ai 

dëshiron që ne të jemi plot vajosje gjatë gjithë kohës, Ai dëshiron që ne të kemi vajosje të freskëta. 

 

Psalmi 92:10 
10 Por ti do të lartësohesh si briri im i njëbrirëshi; unë do të vajosem me vaj të freskët. Por ti më ke dhënë forcë të barabartë 

me atë të buallit, ti me ke vajosur me vaj të freskët.  

 

• Besimtarët nuk do të jenë në gjendje të jenë rezervuarë të plotë për lavdinë e Perëndisë pa vajosjen e Perëndisë 

mbi jetën e tyre që vjen nga Fryma e Shenjtë. 

• Vullneti i Perëndisë për besimtarin është që ai të mbushet me Frymën - vazhdimisht!  

• Do të thotë që ne duhet të vajosemi me vaj të freskët (vajosja). 

• Në Psalmin 92:10 shohim që Psalmisti ishte vajosur tashmë me vaj të freskët, ai nuk mund të ishte vajosur me 
vaj të freskët përveç nëse ai ishte vajosur më parë me vaj. 

 

Ef.5: 17-18 
17 Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. 18Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka 

shthurje, por mbushuni me Frymë, 

 

• Studiuesit grekë na thonë se në të vërtetë ka një lojë me fjalët. Në greqishten e mirëfilltë, "Të mbushemi me 

Frymën" në të vërtetë përkthehet ",Të qenit mbushur me Frymën ", një proces i vazhdueshëm!  

• Pali po thotë, "Mbani një përvojë të vazhdueshme të të qenurit të mbushur me Frymën e Shenjtë ". 

• Pali u tha të krishterëve Efesianë: “… mos u dehni me verë. Mbushuni me Frymën ”Duke thënë këtë, Pali nuk po 

u thotë këtyre të krishterëve që të marrin përsëri pagëzimin e Frymës së Shenjtë; ata tashmë e kishin marrë 

Frymën e Shenjtë siç është regjistruar në Veprat 19: 1-6. Pali po i udhëzon ata që te mbajnë një përvojë të 
vazhdueshme të të qenit i mbushur me Frymën e Shenjtë. Ai po u jep atyre udhëzime të mëtejshme mbi jetën 

e mbushur me Frymën dhe si të ecin në plotësinë e vullnetit të Zotit duke qëndruar i mbushur plot. 

• Pali po thotë: “Qëndro i mbushur me Frymën. Merr përsëri vajosjen për të qenë plot me vaj të freskët! Mos u 

deh me verë, por ji plot,  i tejmbushur me Frymën” 

 

11.4 - Ne duhet të dehemi ose të mbushemi me Frymën e Shenjtë - një Përvojë e Vazhdueshme! 
 

Ef.5: 17-18 
17 Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. 18 Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka 

shthurje, por mbushuni me Frymë, 

 

• Ne e dimë që një person mund të dehet nga vera dhe që ai person të vazhdojë të jetë i dehur, ai do të 

duhet të vazhdojë të pijë nga ajo verë - një proces i vazhdueshëm! 

• Të krishterët nuk duhet të dehen nga vera, por duhet të mbushen me Frymën e Shenjtë! 

• Mbushja fillestare e Frymës së Shenjtë në një "besimtar të rilindur" nuk do të thotë se ata janë 

mbushur sot plot e përplot në Frymë. Enët mund të rrjedhin dhe për këtë arsye duhet të qëndrojmë 

të mbushur vazhdimisht me Frymën e Shenjtë çdo ditë. 

• Ne duhet të ngopemi ose të dehemi nga Fryma e Shenjtë sot dhe çdo ditë - ne kemi nevojë për një 

vajosje të freskët çdo ditë! 

• Ne qëndrojmë në praninë e Perëndisë mjattueshëm sa të marrim një vajosje të freskët - derisa të 

mbushesh plot me Frymën! 
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3.06 - Vajosja, Origjina e saj, Veprimi dhe Funksioni. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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. 

 

 

12.0 - Një Fjalë Përfundimtare për Vajosjen. 
 

• Për të qenë ose për të pasur "vajosjen" që Jezusi i ka dhënë Kishës së Tij dhe popullit të Tij, një person 

duhet së pari të jetë "i rilindur" Rom.10: 9-10. 

• Atëherë personi duhet të “pagëzohet dhe të mbushet me Frymën e Shenjtë”, kjo mund të ndodhë 
vetëm pasi një person të ketë “rilindur” - një krijesë e re - (Vep. 2: 1-4)! 

• Kur një person mbushet nga Shpirti i Shenjtë herën e parë nuk do të thotë që personi është i mbushur 

sa te derdhet, dhe se personi do të qëndrojë i mbushur vetëm sepse flet në gjuhë! 

• Fjala e Perëndisë na drejton dhe na inkurajon të bëhemi të dehur nga Fryma e Shenjtë (duke qëndruar 

vazhdimisht i dehur - një proces i vazhdueshëm ditor -) (Efes.5: 17-18)! 

• Për të kapërcyer problemet që Satani vendos në jetën e një personi dhe për të bërë shërbesë një 
person duhet të vajoset dhe të jetë plotë në Fryme nga vajosja! Është e nevojshme të kemi fuqi të 

mbinatyrshme që vjen nga vajosja për të fituar dhe për të vepruar siç bëri Jezusi ndërsa ishte në tokë! 

• Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se kur një person po shërben, për shembull, një pastor 

që predikon ungjillin, ai person ka vajosje për atë kohë, vajosje e cila është një fuqi e mbinatyrshme 

që e bën të lehtë predikimin dhe rrjedhjen e dhuntive të Frymës në shenja, mrekulli dhe çudira! 

Shumë njerëz gabimisht mendojnë se ata mund të vazhdojnë ditë pas dite në atë vajosje, pa patur 

nevojë për pushim, por nuk është kështu - prandaj besimtarët mund të dështojnë dhe të bien në 

mëkat duke mos ruajtur gjendjen e tyre frymërore, fizike dhe emocionale: nuk pushojnë, nuk 

rikuperohen dhe nuk marrin vajosje të freskët! 

• Vajosja është një pjesë shumë e rëndësishme e jetesës sonë të përditshme të krishterë dhe duhet të 

merret seriozisht dhe të zhvillohet nga çdo person, nuk është thjesht një fjalë e bukur fetare por një 

realitet frymëror. 

• Duke zgjedhur për t'u përqëndruar në Fjalën e Perëndisë, duke shprehur besimin tënd dhe duke ecur në të çdo 

ditë do të aktivizojë vajosjen e Perëndisë në jetën tënde. 
 

 
Gjoni 14:12 (Jezusi duke folur) 
12 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe 

më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. 13 Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në 

Birin. 14 Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj''.  

 
Isa. 10:27 
27Atë ditë do të ndodhë që barra e tij do të hiqet nga kurrizi dhe zgjedha e tij nga qafa jote; zgjedha do të shkatërrohet 
nga vajosja e vajit". (KJV) 

 

 

Për të bërë punën që bëri Jezusi dhe akoma më shumë, një "i rilindur" duhet të mbushet 
vazhdimisht që të rrjedhë me një vajosje të freskët të përditshme - kjo është fuqia e mbinatyrshme 

e Perëndisë përmes dhe në Krishtin Jezus, të Vajosurit dhe vajosjes së Tij! 
 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!   


