
                                                                                          1 | 13 

3.07 - Shpresa & Faktori i vajosjes. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB.  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 ONLINE. © 2018. I 
www.lowevonjudah.org.                                                                                               

 

(3.07 – Hope & The Anointing Factor) 

 

1.0 - Të huaj nga Besëlidhjet e Premtimit. 
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 
 
Shkrimet bazë: 

Ef.2: 10-19 
 

 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

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

Ef.2: 10-19 
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. 
 

Pajtuar nga gjaku i Tij 
11 Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, sepse 

të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut. 12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj për 

besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë. 13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit 

larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 
 

Krishti Paqja Jonë 
14 Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes, 15 duke e prishur 

armiqësinë në mishin e tij, ligjin e urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke 

bërë paqen, 16 dhe për t'i pajtuar të dy me Perëndinë në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau armiqësinë në 

vetvete. 17 Dhe ai erdhi për t'ju shpallur paqen, juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër. 18 sepse përmes tij që të dy kemi 

hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme. 
 

Krishti gurthemeli ynë 
19 Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjesëtarë të familjes së Perëndisë 
 

• Përkthimi i Krishtit (Greqisht) i fjalës (Hebraisht) Mesia - domethënë i vajosuri. 

• I vajosur do të thotë – të derdhësh, të hedësh vaj dhe të fërkosh. 

• Perëndia u bë mish, duke bërë ato gjëra që vetëm Perënda mund të bëjë. 

• I huaj - një i huaj, që nuk i përket atij vendi. 

• Johebrenjtë - njerëz pa Perëndinë në botë. 

• Njerëz pa Krishtin, të vajosurin. 

• Njerëz pa vajosje. 

• Njerëz, që janë të huaj për premtimet e Zotit. 

• Njerëzit pa shpresë të vërtetë biblike. 
 

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". 
 

• Tani je në Krishtin (të vajosurin) dhe në vajosje. 

• Vajosja qëndron (jeton) në ty dhe është në dispozicionin tënd. 

 

Vargu 13 deri te Vargu 19 
 

• Nuk ka më të huaj për besëlidhjet e premtimit. 
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• Fjala e Perëndisë është një betim për ty po aq sa është për Jezusin. 

• Tani jeni bashkëqytetarë. 
 

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

• Të jesh pa Jezusin është të jesh pa Perëndinë në botë, të jesh pa Jezus do të thotë të jesh pa shpresë, sepse ai 

është shpresa jonë, thotë Fjala. 

• Bibla gjithashtu e quan shpresë "shpresën e Ungjillit" (Kol.1:23) 

• Shpresa lind në shpirtin njerëzor të një fëmije të lindur përsëri të Perëndisë - me fjalën (premtime) të Zotit 

(shpresa biblike është një gjë e gjallë).  
 

1 Kor.13:13 
13 Tani, pra, këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria; por më e madhja nga këto është dashuria. 

 

• Nëse je i huaj me premtimet nuk ke asnjë shpresë (të vërtetë). 

• Besëlidhja e re është vullneti i Perëndisë, besëlidhja e Tij e premtimeve ndaj besimtarit. 

• Ekzistojnë dy lloje të shpresës, ajo e botës e cila nuk është e sigurt dhe "shpresa e Biblës" e cila është një gjë e 

sigurt! 
 

 

2.0 - Shpresa e Vërtetë e Biblës përkundrejt shpresës së botës (dëshirë). 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 

• Mungesa e shpresës nuk shkaktohet nga mungesa e parave (bota mendon se po). 

• Një nga thëniet e preferuara nga të krishterët dhe jo-të krishterët është "mos i ushqe shpresat kot". 

• Bibla thotë: "Tani mbetet besimi, shpresa dhe dashuria" - Shpresa është një gjë e gjallë ashtu si Besimi dhe 

Dashuria. 

• Besimi është thelbi i gjërave për të cilat shpresohet dhe Besimi vepron nga Dashuria. 

• Shpresa sipas përkufizimit biblik, nuk është dëshirë "a do ta marrësh shërimin tënd", "Unë sigurisht që shpresoj 

se po" - nuk ka ku ta vendosni përmbajtjen e Besimit. 

• Cfarë është shpresa biblike`Ajo nuk është një dëshirë, por pritshmëri e sinqertë e atyre premtimeve (Shpresa) që 

do të ndodhin. Pali tha tek,  

 

Fil. 1:20 
20 sipas të priturit tim me padurim dhe me shpresë, se unë nuk do të turpërohem në asnjë gjë, por me çdo guxim, tani si 

gjithmonë, Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën ose me vdekjen 

 

Pritshmëri e sinqertë dhe shpresë nënkupton të njëjtën gjë që në Bibël! 

"Unë pres me shumëforcë ----------- sepse ato që pres nuk lidhen me atë që po ndodh tani, por me ato që Perëndia tha në 

premtimet e Tij. 

 

• Abrahami shpresonte kundër shpresës (Rom.4:17-18). Ai erdhi kundër shpresës natyrore të botës (pa shpresë) 

me sigurinë e shpresës biblike. 

 
3.0 - Mungesa e shpresës (shpresa e botës). 

 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 



                                                                                          3 | 13 

3.07 - Shpresa & Faktori i vajosjes. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB.  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 ONLINE. © 2018. I 
www.lowevonjudah.org.                                                                                               

 

 

• Ti mund të kesh shumë para dhe përsëri nuk ke shpresë, si shumë biznesmenë, që kanë shumë probleme për 

shkak të pasurive dhe përgjegjësisë. 

• Mungesa e shpresës mund të nxitet në një fazë akute të frikës dhe vdekjes, depresionit dhe shtypjes, pasionit 

demonik dhe mund të çojë në një përfundim të shpejtë p.sh. tek droga. Në një vend ku gjërat funksionojnë me 

mendje, ku mendja dështon dhe heq dorë, dhe heq dorë lehtësisht nga jeta, pa pritur që të përmirësohet gjë. 

• Mungesa e shpresës mund ta bllokojë plotësisht një person. 

• Kjo vjen kur një person mendon për frikën dhe hallet e kësaj bote (Marku 4:14 - 19) gjëra që vjedhin fjalën ose 

premtimet e Perëndisë). 

• Mungesa e shpresës nuk vjen nga mungesa e parave, ose mundësive, ose nga mungesa e arsimimit - vjen duke 
mos patur Krishtin dhe vajosjen (Efes.2: 10-12). 

 

4.0 - Faktori në vajosjen. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 

 

Pa vajosje nuk ka shpresë sepse është vajosja që shkatërron zgjedhën dhe largon barrën e skllavërimit të situatave në 

jetën tënde. 

 

• Mungesë Shprese është shkaktuar nga të qenit pa Jezus, të jesh pa Krisht, të jesh pa shtetësi dhe të jesh i huaj 

nga besëlidhjet e premtimit. 

• MUNGESA E SHPRESËS shkaktohet nga moskalimi i kohës së mjaftueshme me biblën tënde. 

• Perëndisë nuk i intereson prejardhja jote, Ai është në dispozicion për të gjithë, pavarësisht racës, ngjyrës së 

personave.  

Veprat 10:34  - Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: ''Në të vërtetë unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i 

anshëm. 

 
Ef.2: 10-19 
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. 11 Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, 

sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut, 12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj 

për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë. 13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur 

ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 14 Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka 

shembur murin e ndarjes,  

 

Fil.1:19 
19 E di në fakt, se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e Frymës së Jezu Krishtit, 

 

• Krishti Jezus (Jezusi i vajosur) është i vajosur për t'u kujdesur për dhënien e frymës. 

 

Fil.1:20 
20 sipas të priturit tim me padurim dhe me shpresë, se unë nuk do të turpërohem në asnjë gjë, por me çdo guxim, tani si 

gjithmonë, Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën ose me vdekjen. 

 

• SHPRESA e Biblës = shpresë e sinqertë, e fortë, pritshmëri që ajo të ndodhë. 

• Shpresa Botërore = të dëshirosh dhe "me siguri, shpresoj kështu" - asnjë siguri që ajo të ndodhë kurrë. 

• "Shpresa" e botës është "mungesë shprese" ose "asnjë shpresë". " 

• dekurajimi është arma që Satanai përdor për të shkatërruar shpresën e një personi. 

• "SHPRESA" prodhon "KURAJO", që prodhon "GUXIM".  
 

 



                                                                                          4 | 13 

3.07 - Shpresa & Faktori i vajosjes. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB.  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 ONLINE. © 2018. I 
www.lowevonjudah.org.                                                                                               

 

Ef.2:12 
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.  
 

• SHPRESA e vërtetë vjen dhe zhvillohet nga premtimet e Perëndisë. 

• Besimi, Shpresa dhe Dashuria janë realiteti i gjallë shpirtëror, një prekje shpirtërore, një forcë shpirtërore, një 

prekje shpirtërore e gjallë. 

• Kur shpresa jeton në ty, ju mund ta shohësh atë nga brenda (kur shqetësohesh ose mediton, mund të shikosh 

cpo ndodh brenda teje dhe nëse e mban atë për një kohë të gjatë, ajo do të ndodhë. Pse? Sepse ti po përdor 

aparatin e besimit brenda tejee për të besuar diçka të gabuar). 

• dekurajim = de-kurajim = të shkatërrosh guximin = armiku i SHPRESËS. 

• Kurajoja vjen nga shpresa. 

• Premtimi i Biblës, ose shpresa e Biblës, ose imazhi i brendshëm, është korniza që Besimi të bëhet substancë. 
 

Heb.11:1-3 
1 Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 2 sepse me anë të saj të moçmit 

morën dëshmimin. 3 Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, sa që ato që shihen 

nuk u bënë prej gjërave që shihen 
 

5.0 - Në atë kohë ti ishe pa Krishtin. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Ef.2:12 - 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. 

• Mungesa e shpresës është vërtet marrëzi, por nuk duket kështu për dikë që mendon brenda kufijve të 

pashpresës. 

• Ajo që pret të ndodhë në jetën tënde, do të ndodhë, sepse ti e ke kontrollin dhe je bërë në imazhin e Perëndisë 

(krijuar). 
 

6.0 - Të jesh i huaj nga Bashkësia e Izraelit. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Ef.2:12 - 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. 

• Në momentin që shikon tek Jezusi vjen një shkëndijë e shpresës. 

• Shpresa gjithmonë vjen e para se të vijë besimi ta realizojë ose ta mbushë me substancë. Hope alëays comes 

first before faith comes to bring it to pass or to fill it ëith substance. 

• Pse mund të besosh se kjo gjë për të cilën beson, do të ndodhë? - Për shkak të vajosjes, për shkak të fjalës, 

sepse nuk je më i huaj dhe bekimet e Perëndisë të takojnë ty, besimtarit. 

• SHPRESA jote është e gjallë dhe ai imazhi i brendshëm brenda teje do të rritet më shumë se sa cfarë që po 

ndodh në anën tënde e jashtme - mbaje fjalën para syve dhe në veshët tuaj, mbaje shpresën lart! 
 

Fjalët e urta 4:19-20 
20 Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thëniet e mia 21 mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaji në qendër të 

zemrës sate; 22 sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre. 23 Ruaje zemrën tënde me shumë 

kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës. 
 

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

atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.  
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7.0 - Dhe të huaj nga besëlidhjet e Premtimit, pa shpresë. 
MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Duke mos patur asnjë pritje të sinqertë, nëse Fjala e Perëndisë nuk është një besëlidhje gjaku në mendimet e 

tua, pa besuar atë që Zoti ka premtuar. 

• Kur je në botë dhe "i huaj nga Besëlidhjet e Premtimit" - ti je pa Perëndinë sepse ke refuzuar atë që thotë 

Perëndia në Fjalën e Tij, dhe për këtë arsye Perëndia nuk ka qasje në brendësinë tëndemë të thellë, por djalli -  

• Pse? - kur nuk po ecën në premtimin e Perëndisë me anë të besimit, ti po ecën në MISH - ti u beson shqisave të 
tua, rrethanave përreth teje dhe ato që njerëzit të tregojnë. 

• Fjala e Zotit është këshilla e tij më e thellë për ne. 
 

8.0 - Satani vjedh Fjalën (SHPRESËN) për ta ndaluar atë që të bëhet realitet. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Satanai duhet të përpiqet të vjedhë Fjalën nga ne duke përdorur pesë armët e mëposhtme, Marku 4: 14-19. 

• 1. Mundimi  2. Përndjekja vjen për hir të fjalës, 3.  Shqetësimet e kësaj bote, 4.  Mashtrimi i pasurive, 5.  

Dëshirat për gjëra të tjera që mbysin fjalën. 
 

Marku 4: 17-19 
Shëmbëlltyra e Mbjellësit e Shpjeguar 

13 Pastaj u tha atyre: ''Nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyrë? Po atëherë si do t'i kuptoni të gjitha shëmbëlltyrat e tjera? 14 

Mbjellësi mbjell fjalën. 15 Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet fjala; por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë 

Satani dhe ua heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre 16 Po ashtu ata që e marrin farën mbi një gurishte janë ata që, kur e 

kanë dëgjuar fjalën, e pranojnë menjëherë me gëzim; 17 por nuk kanë rrënjë në vetvete, dhe janë të përkohshëm dhe kur 

vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. 18 Noë these are the ones soën among thorns; 

they are the ones ëho hear the ëord. Ata përkundrazi të cilët e marrin farën midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën,19 

por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, e mbyten fjalën dhe ajo 

bëhet e pafrytshme. 20 Kurse ata që e morën farën në tokë të mirë, janë ata që e dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe japin fryt: 

një tridhjetë, tjetri gjashtëdhjetë dhe tjetri njëqind''. 
 

• Ne kemi një pjesë për të luajtur, të besojmë Perëndinë dhe të hyjmë në prehjen e Tij. Cilën prehje, që do të 

ndodhë! 
 

Heb.4: 1-3, 11 
1 Prandaj, pasi mbetet një premtim duke hyrë në prehjen e Tij, le të kemi frikë se mos ndonjëri prej jush duket se nuk e ka 

zënë vendin. Prandaj, përderisa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga 

ju të mbetet jashtë. 2 Në fakt neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi fare, 

sepse nuk qe e bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan. ndonëse veprat e tij u mbaruan që kur se u krijua bota. 3 Sepse 

ne që besuam hyjmë në prehje, siç tha ai: ''Kështu u përbetova në mërinë time: nuk do të hyjnë në prehjen time''. 11 Le të 

përpiqemi, pra, të hyjmë në atë prehje, që askush të mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. 
 

• Mëso të ndash presionin nga problemi! 

• Këto pesë gjëra që përdor satani janë presion për të t'i hequr sytë nga Fjala. 

• Përndjekja (një dëmtim, lëndim, fyerje për shkak të besimeve ose bindjeve të caktuara fetare) është krijuar për 

ta zmbrapsur një person dhe qëndrimin dhe pozicioni e tij, ose rrëfimin e tij, është krijuar për të vjedhur fjalën 

nga zemra e tyre. 

•  Presioni është 5 mjetet që Satanai përdor, problemi është se ti nuk po ecën në Fjalën e Perëndisë në lidhje me 

situatën dhe më pas të hysh në prehjen e Tij. 
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9.0 - I bazuar dhe i rrënjosur në dashuri. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Shpresa na është dhënë nga Zoti për ne - Zoti e projektoi. 

• SHPRESA, ose pritje e sinqertë, duhet të mbahet në pritje dhe duke thënë se është e imja dhe unë veproj mbi 

të në emër të Jezusit. 
 

Kol 1:5 
5 për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së ungjillit, 
 

 Kol. 1:23 
23 në qoftë se qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni dëgjuar 

dhe që i është predikuar çdo krijese që është nën qiell; të cilit unë, Pali, iu bëra shërbenjës. 
 

• Ungjilli është betimi i Perëndisë, se Jezusi është i vajosur, se ai është i disponueshëm dhe se ne kemi qasje tek 

Ati përmes tij. 
 

Ef.3:14-17 
14 Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara Atit të Zotit tonë Jezu Krisht,15 nga i cili merr emër çdo familje në qiejt 

dhe mbi tokë,16 që t'ju japë, sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të tij në njeriun e 

brendshëm, 17 që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit,, 
 

1 Gjonit 4:16-17 
16 Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri; dhe ai që qëndron në dashuri 

qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të. 
 

• Nëse e mban veten në dashuri e keqja nuk të prek. 
 

1 Gjonit 5:18 
18 Ne e dimë se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton; por ai që ka lindur nga Zoti e mban veten, dhe i pabesi nuk 

e prek. Ne dimë se kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton; ai që ka lindur nga Perëndia e ruan veten e tij, dhe i ligu 

nuk e prek atë. 
 

• Në Satana vjen tek ti, është sepse po përpiqet të shkatërrojë shpresën, të vrasë atë imazhin e brendshëm të 

fitores tënde, që vetë besimi yt të mos ketë ku të shkojë. 

• Ata që nuk janë të bazuar dhe të rrënjosur në dashuri djalli i bën ata të ofenduar dhe ua vjedh fjalën nga zemra 

e tyre. 
 

Marku 4:17 
17 por nuk kanë rrënjë në vetvete, dhe janë të përkohshëm; dhe kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, 

skandalizohen menjëherë. 
 

• Mbaje veten të bazuar dhe të rrënjosur në dashuri.  
 

Ef.2:12-14 
12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë 

dhe duke qenë pa Perëndi në botë. 13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 

14 Ai në fakt, është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes, 
 

• Njerëzit që nuk e njohin Perëndinë, njerëzit që janë të huaj ndaj besëlidhjeve të premtimit, njerëzit që kurrë nuk 

e kanë bërë Jezusin Zotin e jetës së tyre - kurrë nuk kanë faktuar në vajosjen e Perëndisë në planet e tyre ose në 

jetën e tyre.  
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• Edhe besimtarët e rilindur ende mund të jenë të huaj për besëlidhjet e premtimit dhe të mos e kuptojnë ose të 

dinë se vajosja është e disponueshme për ta.  
 

Një shënim mbi krishtërimin: 
 

Krishtërimi nuk është fe. Ekziston një fe me emrin Krishterimi - e Krishterë, sipas Krishtit dhe prapëseprapë ajo nuk është 

fe sepse Krishti nuk është titulli i Jezusit ose mbiemri i tij, do të thotë se ai është I VAJOSUR. 

Krishtërimi është familja e të vajosurve të vegjël që janë të krishterë, që do të thotë të rinj të vajosur. 

Krishtërimi feja e ardhur nga krishtërimi e cila nuk e ka Krishtin, nuk ka as vajosje. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• SHPRESA e Biblës gjithmonë hap derën e BESIMIT, Shpresa thotë që e pres atë dhe BESIM do ta bëj atë! 

• Fjala e Zotit lind Shpresën, për të shpresuar që gjërat të bëhen më të mira, ajo vjen nga Zoti përmes Jezusit dhe e 
ankoron SHPIRTIN tënd, mendjen, vullnetin dhe emocionet e tua.  

• Ajo bëhet një stabilizues në jetën tënde si një spirancë deti në platformat e mëdha të shpimit të naftës. 
 

Heb.6:19 
19 Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit,  
 

• Përdor frytet e frymës si një armë. 
 

Kur vendos të jesh i bazuar dhe i rrënjosur në dashuri dhe këto tri gjëra janë (jetojnë) në ty, BESIMI, SHPESHA dhe 

DASHURIA - kjo më pas lejon që BESIMI të jetojë në ty me bollëk në Krishtin, të vajosurin. 
 

• Ji i vendosur të veprosh dhe të përgjigjesh në dashuri sepse djalli nuk mund ta vjedhë fjalën nga ty dhe Fjala thotë 

se nëse unë e ruaj veten time, i keqi nuk më prek (1 Gjonit 5:18). 

• Ti nuk je plotësisht dhe totalisht i bazuar dhe i rrënjosur në dashuri, derisa të merresh me faktin e dashurisë së 

Perëndisë për ty. 
 

10.0 - Shpresa jote hyn në qiej, në vendin Shumë të Shenjtë. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

Gjoni 20:11, 15-17, 26-27 
 

Maria Magdalena shikon Zotin e ringjallur 
11 Por Maria kishte mbetur jashtë varrit, dhe po qante. Dhe, duke qarë, u përkul brenda varrit. 14 Si tha këtë, ajo u soll 

prapa dhe pa Jezusin, që qëndronte në këmbë; por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. 15 Jezusi i tha: ''O grua, pse po qan? Kë 

kërkon?''. Ajo, duke menduar se ishte kopshtari, i tha: ''Zot, po e pate hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do ta marr''.16 

Jezusi i tha: ''Mari!''. Dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha: ''Rabboni!'', që do të thotë: Mësues.) 17 Jezusi i tha asaj: " Mos u 

ngjit me mua, sepse unë ende nuk jam ngjitur tek Ati im; por shkoni te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre: 'Unë po ngjitem 

tek Ati im dhe Ati juaj, dhe te Perëndia im dhe Perëndia juaj. Jezusi i tha: ''Mos më prek, sepse ende nuk u ngjita te Ati im; 

por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj''. 26 

Dhe tetë ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonëse dyert ishin të mbyllura, 

dhe u prezantua midis tyre dhe tha: ''Paqja me ju!''. 27 Pastaj i tha Thomait: ''Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; shtrije 

edhe dorën dhe vëre në brinjën time; dhe mos ji mosbesues, por besues!''. 
 

• Gjaku i Jezusit është në Vendin Shumë të Shenjtë dhe ai ratifikon besëlidhjen (testamentin) e ri për ne. 
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• Ne vendin shumë të shenjtë, ku është kopja origjinale e besëlidhjes së re dhe ku janë veglat e adhurimit qiellor, 

ku Jezusi shkoi dhe rregulloi një herë e përgjithmonë cështjen e mëkatit - mëkati humbi fuqinë e tij tek njeriu 

(Jezusi rimori nga djalli çelësat e fuqisë dhe të vdekjes). 

 

Heb.6:11 
11 Dhe dëshirojmë që secili nga ju të tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur në sigurimin e plotë të shpresës, 

 

Kol 1:5 
5 për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së ungjillit, 

 

• Për sigurinë e plotë të SHPRESËS. 

• Shpresa është ngritur në Parajsë për ty. 

 

Ti banon ose mediton në premtimet e Perëndisë dhe ushqehesh me to derisa të fillosh ta shohësh atë nga brenda teje 

(imazhi i brendshëm) dhe se Perëndia të siguron që do të ndodhë - nëse mund ta shohësh, mund ta kesh! 
 

Heb.6: 12-19 
13 Sepse kur Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh që të përbetohej, bëri be me 

veten e tij 14 duke thënë: ''Sigurisht do të të bekoj dhe do të të shumoj fort''. 15 Dhe kështu Abrahami, duke pritur me 

durim, fitoi premtimin. 16 Sepse njerëzit bëjnë be për dikë që është më i madh, dhe në këtë mënyrë betimi për ta është 

garancia që i jep fund çdo mosmarrëveshjeje. 17 Kështu Perëndia, duke dashur t'u tregojë trashëgimtarëve të premtimit në 

mënyrë më të qartë palëkundshmërinë e vendimit të tij vuri ndërmjetës betimin, 18 që me anë të dy gjërave të 

pandryshueshme, në të cilat është e pamundur të Perëndia të gënjejë, të kemi trimërim të madh ne, që kemi kërkuar strehë 

duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. 19 Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe 

që hyn deri në brendësinë e velit,20 ku ka hyrë Krishti, si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në amshim sipas rendit të 

Melkisedekut. 

 

• V.18 - që kemi kërkuar strehë duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. 

• V.19 - Cilen SHPRESE kemi si spirancë të shpirtit, të dy i sigurt dhe i palëkundur, dhe i cili hyn brenda velit, Kjo 

shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit, 

• V.20 - Ku pararendësi ka hyre për ne, madje edhe Jezusi bëri një kryeprift -----ku ka hyrë Krishti, si pararendës 

për ne, pasi u bë kryeprift në amshim sipas rendit të Melkisedekut. 

• Kape SHPRESËN që është vendosur para nesh. Spiranca e shpirtit që hyn brenda shenjtërores në vendin më të 

shenjtë që ekziston. 

• SHPRESA jote (premtim i Perëndisë, pritja jote e sinqertë, imazhi yt i brendshëm) ndërsa e mban atë, ngrihet në 

brendësinë tënde - kjo nuk është gjithçka që ajo bën - në të njëjtën kohë, në të njëjtën shkallë të SHPRESËS brenda 

teje ka një shkallë SHPRESE në vendin shumë të shenjtë, ky imazhi ngrihet brenda teje dhe në të njëjtën kohë 

është duke u projektuar në vendin shumë të shenjtë përpara gjakut të Jezusit që është akoma gjallë.  

• Imazhi yt i SHPRESËS tënde qëndron atje në parajsë, imazhi që ti ke duke medituar mbi fjalën, po portretizohet 

në parajsë, imazhi i brendshëm që ti ke, është përfunduar tashmë dhe është në parajsë, vazhdo ta vizatosh atë 

dhe në përfundim ai do të portretizohet në frymën tënde, dhe Fryma e Shenjtë e pikturon imazhin në frymën 

tënde (të shpëtimit dhe suksesit tënd të plotë dhe të përfunduar) - dhe BESIMI yt fillon të mbushë imazhin me 

substancë në të natyrshmen. Dhe ajo që është e vërtetë në parajsë manifestohet në të natyrshmen për t'u bërë 

realitet. 

• Në Testamentin e Vjetër, kur vajosej një person, vaji derdhej mbi kokë dhe rridhte poshtë deri nga koka, në fytyrë, 

mjekër dhe poshtë trupit. 

• Ne jemi trupi i atij që është emëruar dhe vajosur ose pajisur me fuqi - kjo na jep shpresë! 

 

11.0 - Jezusi - Kryeprifti i Rrëfimit Tonë. 
 
MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
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Heb. 3:1-2 
1 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit tonë, 

Jezu Krishtin, 2i cili është besnik ndaj atij që e bëri, ashtu si qe edhe Moisiu në tërë shtëpinë e tij. 
 

• Konsidero apostullin (të dërguarin) dhe Kryepriftin të profesionit tonë (rrëfim), (të vajosurin) Krishtin Jezus, 

• I cili ishte besnik ndaj Atij që e vajosi . 

• Jezusi ishte besnik ndaj atij që e emëroi. Jezusi u emërua Kryeprift i rrëfimit tonë, deklarimit tonë, premtimeve 

dhe besëlidhjes së premtimit dhe ai është besnik ndaj atij që e emëroi atë. Me fjalë të tjera Jezusi është besnik 

për të vazhduar të kryejë detyrën. 

• Vajosja është fuqia e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq barrën e skllavërisë dhe Jezusi është vajosur nga 

Perëndia, si Kryeprift, administratori ai asaj që ne flasim në BESIM. 

• Jezusi është caktuar ta bëjë këtë dhe Jezusi është i vajosur për ta realizuar atë. 

• Jezusi është Kryeprifti për rrëfimin tënd për premtimin e besëlidhjes (ose fjalën e Zotit) - për të siguruar që do 
të ndodhë në jetën tënde. 

 

Heb. 6:11-18 
11 Dhe dëshirojmë që secili nga ju të tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur në sigurimin e plotë të shpresës, 12 

që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet. 13 " Sepse kur 

Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh që të përbetohej, bëri be me veten e tij 

14 duke thënë: ''Sigurisht do të të bekoj dhe do të të shumoj fort''. 15 Dhe kështu Abrahami, duke pritur me durim, fitoi 

premtimin. 16  Sepse njerëzit bëjnë be për dikë që është më i madh, dhe në këtë mënyrë betimi për ta është garancia që i 

jep fund çdo mosmarrëveshjeje. 17 Kështu Perëndia, duke dashur t'u tregojë trashëgimtarëve të premtimit në mënyrë 

më të qartë palëkundshmërinë e vendimit të tij vuri ndërmjetës betimin, 18 që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, 

në të cilat është e pamundur të Perëndia të gënjejë, të kemi trimërim të madh ne, që kemi kërkuar strehë duke u kapur 

nga shpresa që na u vu përpara. 
 

• Libri drejtuar Romakëve thotë se ne jemi trashëgimtarë të premtimit (nëse i përkasim Jezusit, ai premtim është i 

sigurtë për të gjithë farën - farën e Abrahamit). 
 

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

 

12.0 - SHPRESA - Imazhi i Premtimit të Zotit (Premtimi i Besëlidhjes). 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 
 

• Të mbash fort SHPRESËN (imazhin e premtimit të Perëndisë). 
 

Cfarë është imazhi i premtimit? 
 

• Ti nuk mund të mendosh pa imazhe, mendja jote nuk mund të funksionojë pa imazhe - quhet IMAGJINATË. 

• Gjëja më e fuqishme që Zoti ka vënë vuri në shpirtin tonë është imagjinata. 

• Imagjinata nuk është që të përdoret për fantazira seksi, etj. (Trupi yt nuk mund të bëjë ndryshimin nga një 

përvojë aktuale nga ajo e vepruar vetëm në imagjinatën tënde. 

• Perëndia të dha aftësi imagjinare në mënyrë që të shohësh në mbretërinë e fryymës, në mënyrë që të shikosh 

gjërat që janë të përjetshme, në mënyrë që të shikosh me syrin e Besimit dhe të shikoni gjërat në të ardhmen 

dhe zbatosh besimin tënd dhe ta sjellësh atë në të tashmen - përkufizimi biblik quhet SHPRESË - dhe Bibla thotë 

që ta mbrojmë atë nga - nga imagjinatat e pahijshme dhe duke sjellë çdo mendim në bindje të Krishtit Jezus.  
 

2 Kor.10:3-6 
Sepse, edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit, 4 sepse armët e luftës sonë nuk janë prej mishi, por të fuqishme 

në Perëndinë për të shkatërruar fortesat, 5 që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes 

së Perëndisë dhe t'ia nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit, 6 dhe jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, kur 

të bëhet e përkryer bindja juaj 
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• Fjalët e Perëndisë janë imazhe, sepse ti nuk mund ta përdorësh mendjen tënde pa imazhe, nuk mund ta 

shohësh veten pa to! Kjo është mënyra se si është krijuar mendja për tu përdorur. 

• Shembull Qen / qen i madh / qen i kuq i madh / - etj. 

• Ti nuk mendon fjalët, por figurat. 

• Fjalët pikturojnë një pamje në imagjinatën tënde brenda teje. 

 

 

13.0 - SHPRESA (imazhi) jote ka hyrje në vendin shumë të shenjtë. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 
Heb. 6: 18-20 
18 që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur të Perëndia të gënjejë, të kemi trimërim të 

madh ne, që kemi kërkuar strehë duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. 19 Kjo shpresë që ne kemi është si një 

spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit, 20 ku ka hyrë Krishti, si pararendës për ne, pasi u 

bë kryeprift në amshim sipas rendit të Melkisedekut. 

 

• Ndërsa Jezusi hyri dhe administroi vendin shumë të shenjtë, ashtu edhe shpresa jote shkon përtej të njëjtit vel. 

• Një hologram është një imazh 3D pa substancë - shpresa jote është një imazh brenda vendit shumë të shenjtë. 

 

Heb.10: 2 
Sepse përndryshe do të kishin pushuar t'i ofronin, sepse ata që e ushtrojnë kultin, si të pastroheshin një herë, a nuk do të 

kishin më asnjë vetëdije për mëkatet? 

 

• Kur imazhi i SHPRESËS ngrihet brenda teje, lufton ndërgjegjen për mëkatin që përpiqet ta heqë. 

 

Heb.10:19 
19 Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, 

 

• Për shkak të Heb.10: 2 ti ke hyrjen në vendin më të shenjtë që ekziston, përmes Jezuit! TI je i mirëpritur atje! 

Priftërinj më parë nuk mund të hynin atje, por ti mundesh. 

 

Heb.10: 32-36 
32 Dhe tani sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat, pasi u ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh; 33 

herë duke u bërë objekt fyerjesh dhe mundimesh, herë duke u solidarizuar me ata që trajtoheshin në këtë mënyrë. 34 Sepse 

treguat dhembje për mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim t'ju zhveshin nga pasuria juaj, duke ditur se keni 

për veten tuaj një pasuri më të mirë e të qëndrueshme në qiej. 35 Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një shpërblim 

të madh. 36 Sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi, të bëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara.. 

 

• Pasi u ndriçuat (u zgjuat për Jezusin dhe u shpëtuat). 

• Vuajtjet vijnë te ju (Marku 4) për të vjedhur Fjalën ose Imazhin. 

• V.34 ata kishin njohuri në vetvete dhe ato që ata dinin e kishin në vetvete (një substancë më e qëndrueshme - 

substanca e BESIMIT). 

• V.36 Jepi kohë për të vepruar (Besimi dhe durimi punojnë së bashku). 

 
Heb.10: 37-39 
37 ''Edhe fort pak kohë, edhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. 38 Dhe i drejti do të jetojë prej besimit; por 

në qoftë se ndokush tërhiqet prapa, shpirti im nuk do të gjejë pëlqim në të''. 39 Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa 

për humbje, por nga ata  që besojnë në shpëtimin e shpirtit. 

 

• V.37-39 shpëtimi i shpirtit - si? Me SHPRESË - spiranca e shpirtit.  
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Heb.11:1 
Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 

 

• BESIMI është substanca e shpresës tënde, imazhit të brendshëm! 

• Ai imazh në vendin shumë të shenjtë, ai hologram shpirtëror që qëndron atje pa asnjë sëmundje, etj., befas 

bëhet një realitet shpirtëror, ai papritmas ka substancë ndërsa ti fillon të thuash me gojën tënde, që është i imi, 

unë e kap atë (e marr), bekoj Perëndinë që është e imja, dhe e shpall atë në emrin Jezus. 

• Kur vjen në pikën ku thua "Mjaft tani me situatat nga djalli", ky është momenti kur mori substancë dhe u 
transferua në frymën tënde dhe filloi të ndodhte. 

• BESIMI është materiali qiellor i SHPRESËS. 

• Besimi është materiali qiellor që mund të transferohet nga sfera shpirtërore në materie, Besimi mund të 

prodhojë mish të shëndetshëm, Besimi është prind për çdo çështje. 

• Ndërsa flas imazhin e fjalës së mbushur me Besim, Shpresa dhe Dashuria kalon në këtë atmosferë natyrore në të 

cilën jetojmë, e nderuar dhe e mbështetur nga Jezusi, i vajosuri, dhe ato fillojnë të ekzistojnë si një realitet 

material, i transferuar nga vendi ynë mëmë i quajtur qiell , në vendin tonë të banimit të quajtur tokë - dhe 

shtëpia e thesarit të parajsës plotëson nevojat tona sipas pasurisë së tij në lavdi nga KRISHT Jezus. 

• E dhjeta si shembull - Jezusi është zot i të dhjetës. 

 

14.0 - Besimi, substanca e asaj SHPRESE ose Imazhi të Brendshëm. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 

Meditimi mbi Fjalën e Perëndisë ndërton aftësinë tënde për besim dhe fuqi shpirtërore (e domosdoshme për SHPRESËN). 

 
Heb.11:1 
1 Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 
 
2 Thes.2:16 
16 Dhe vetë Zoti jonë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm 

dhe një shpresë të mirë, 

 

• Shpresa jonë vjen përmes Jezusit nga Perëndia! 
 

Rom.5:1-5 
Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë: 2 me anë të të cilit edhe 

patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së 

Perëndisë. 3 Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, 4 

këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. 5 Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në 

zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është dhënë. 

 

• Sekuenca e ngjarjeve = Mundimi> Durimi> Përvoja> Shpresa> Shpresa nuk turpëron> manifestimi i premtimit.> 

> > > > 

 

15.0 - Abrahami dhe SHPRESA e tij në Isakun. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

Heb.11:17-18 
Me anë të besimit Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun dhe ai që kishte pritur premtimet ofroi birin e tij të vetëm,18 

ndonëse Perëndia i pati thënë: ''Te Isaku do të quhet pasardhja jote (që do të mbajë emrin tënd)'',19 sepse Abrahami 

mendonte se Perëndia ishte i fuqishëm sa ta ringjallte edhe prej së vdekurish; prej të cilëve edhe e mori atë përsëri si një 

lloj figure. 
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• Abrahami kishte betimin e Perëndisë që ai do të ishte babai i shumë kombeve (dhe kjo duhej të vinte përmes 

Isakut). 

• V.19 Abrahami e mori Isakun të ringjallur (një SHPRESË) - diçka kishte ndodhur tashmë në brendësi të Abrahamit 

- Ai priste që Isaku të ringjallet nga të vdekurit nga Perëndia, për të përmbushur premtimin. 

• Abrahami tashmë kishte një imazh të brendshëm (SHPRESËN e Biblës) të premtimit të Perëndisë përpara se 

Perëndia t'i kërkonte të ofronte Isakun. 

 

16.0 - Njerëzit që e njohin vajosjen përkundrejt atyre që nuk e njohin. 
 

MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, 

Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq 

ngarkesën e skllavërisë. 

 
Isa.10:27 
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". 

 

• Problemi ose situata mund të ndryshohet ose të hiqet nga vajosja. 

 

Ef.2: 11-12 
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. 11 Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, 

sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut,; 12 ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të 

huaj për besëlidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndi në botë.  

 

• Nëse jeni pa të vajosurin ti je pa vajosjen dhe është vajosja që shkatërron zgjedhën. 

• Burrat dhe gratë që nuk e njohin Zotin, kurrë nuk e konsiderojnë faktorin e vajosjes. 

• Prejardhja jote ose pozicioni yt aktual nuk ka ndikim mbi vajosjen - vajosja e ka kontrollin mbi këto kufizime apo 

kufij që Satani të ka vënë. 

• Njerëzit e njohin botën natyrore dhe rrethanat e saj dhe mësojnë se si të manipulojnë këto gjëra për të marrë 

atë që dëshirojnë (pa ndonjë faktor të vajosjes). 

• Samsoni faktoi në vajosjen. 

• Danieli faktoi në vajosjen. 

• Schadrach, Meschach dhe Abed-Nego faktuan në vajosjen. 

• Paul & Silas u faktuan në vajosjen. 

• David & Goliath vepruan në vajosje - Davidi nuk ishte i huaj me premtimet e Perëndisë. Ai vrau ariun dhe luanin 

nën vajosjen. 

 

13 Por tani, në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. 14 Ai në fakt, është paqja jonë, ai 

që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes,15 duke e prishur armiqësinë në mishin e tij, ligjin e 

urdhërimeve të përftuar nga porosi, për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke bërë paqen,16 dhe për t'i pajtuar 

të dy me Perëndinë në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau armiqësinë në vetvete.17 Dhe ai erdhi për t'ju shpallur 

paqen, juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër, 18 sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme. 

19 Ju, pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjesëtarë të familjes së Perëndisë,; 

 

Shembulli i dy të krishterëve (të dy të lindur përsëri dhe të mbushur me Frymë të Shenjtë dhe të dy duke e dashur Zotin) 

duke lënë shkollën dhe duke filluar në karrierën e jetës - I pari duke mësuar gjithçka sipas mënyrës së botës dhe i dyti 

duke e bërë atë me anë të besimit, rrugën e Zotit nëpërmjet vajosjes. 
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• Kur recesioni godet njeriun e Zotit, ai varet nga Perëndia, që nuk do të ndryshojë stili i tij i jetës (por bën disa 

rregullime të nevojshme), por njeriu pa Zot humbet gjithçka dhe duhet të kthehet te njeriu që ka mësuar të 

dëgjojë nga Zoti dhe të besojë tek Zoti dhe vajosja (fuqia e mbinatyrshme të Zotit). 

• Një njeri (i lindur përsëri) e ndërton shtëpinë e tij në shkëmb, domethënë ai e ndërton jetën dhe të ardhmen e 

tij në marrëdhënien me Perëndinë përmes Jezusit, ai e ndërton jetën dhe të ardhmen e tij bazuar në Fjalën e 

Zotit dhe parimet e Zotit duke besuar duke e ditur që Zoti është kështjella e Tij. 

• Njeriu tjetër (pa Zot - jo i rilindur) e ndërton shtëpinë e tij në rërë (është më e lehtë) por nuk mund t'i durojë 

përmbytjet ose presionet e jetës. Ai e ndërton jetën dhe të ardhmen e tij në sistemin botëror i cili kontrollohet 

nga "Mallkimi". 

 

 
 

17.0 - Një fjalë e fundit rreth Shpresës së Vërtetë të Biblës dhe vajosjes. 
 

 
 
 
MUNGESA E SHPRESËS nuk vjen nga mungesa e parave, arsimimi ose mundësia, ajo 
shkaktohet nga të qenit pa Jezusin, Fjala dhe vajosja e Perëndisë në jetën tënde dhe 

jo faktorizimi në vajosjen e Zotit që shkatërron zgjedhën dhe heq ngarkesën e 

skllavërisë 

 

 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


