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(3.09 - Shërimi Hyjnor.)  
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 
Reference KCM 

Shkrimet bazë: 

Gjoni: 17:17 
17 Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.  
 

2 Tim.3: 16-17 
16I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi: 17 

që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.(ALBB) 

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

 

 

1.0 - Pranimi i Vullnetit të Zotit në jetën tënde. 
 

Perëndia na ka dhënë rrugët dhe mendimet e Tij në formën e Fjalës. 
 
Isa.55: 8-11 
8 "Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia", thotë Zoti. 9 "Ashtu 

si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të 

larta se mendimet tuaja.   
                         

• Fjala e Zotit, vullneti i Zotit, mendimet dhe mënyrat e Zotit janë të gjitha njësoj. 

• Ne e kemi këtë në formën e fjalës: Biblës! 

• Gjoni 1:14 - dhe Fjala u bë mish - Jezusi! 
 

1.1. Për të marrë vullnetin e Perëndisë, duhet të ndryshojë të menduarit tënd, dhe si bëhet kjo?  
 

Mat.13:15 
15 Sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme, ata janë bërë të rëndë nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, që nuk 

shohin me sy dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen, dhe unë t'i shëroj. 
 

• Mendimi yt duhet të ndryshojë që të marrësh nga Zoti...   
 

Jakobi 1: 6-8 
6 Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. 7 Dhe 

ky njeri të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti. 8 sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë 

rrugët e veta. 

 

• Momenti kur ti shikon fjalën e Perëndisë me sytë e tu shpirtërorë. 

• Momenti kur ti e dëgjon me veshët e tu shpirtërorë. 

• Momenti kur ti e kupton në zemrën tënde - ti do te jesh konvertuar dhe shëruar.  
     
1.2. Eshtë vullneti i Zotit që ti të shëroheshi, por besimi yt nuk mund të funksionojë përtej njohjes tende për Fjalën e 
Zotit, pse? 
 
Osea 4: 6 
6 Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si prifti im; duke 

qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë do të harroj bijtë e tu. 

 

Rom.10:17 
17 Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.  

 
Heb.11:1 
1 Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen;  
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• Besimi përdoret për të marrë premtimet e Zotit.   
• Lutja nuk është e mjaftueshme, besimi duhet të zhvillohet në zemrën tënde - duke dëgjuar dhe rrëfyer Fjalën. (1 

Gjonit 3:21) 

• Premtimet e Zotit fitohen përmes besimit dhe durimit. (Heb.10:36)  

• Besimi është në nivele të ndryshme, pa besim - (Marku 4:40), pak besim - (Mat.08:26), besim i madh - (Lluka 7: 

9) dhe - Zoti rrit besimin tonë - (Lluka 17: 5). 

 

 

2.0 - Vullneti i Zotit në Testamentin e Vjetër.  
 

Vullneti i Zotit mund të gjendet përmes Fjalës së Tij. 
  
Eksodi 15:26 
26 dhe tha: "Në qoftë se ti dëgjon me vëmendje zërin e Zotit, Perëndisë tënd, dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe 

dëgjon urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato sëmundje që u kam dhënë egjiptasve, 

sepse unë jam Zoti që të shëron".  

 

• Zoti lejon që sëmundjet të ndodhin, por nuk i sjell ai ato, Satani është ai që e vë sëmundjen te njerëzit. 

 

Eksodi 23: 25-26 
25 Shërbejini Zotit, Perëndisë tuaj, ai do të bekojë bukën tënde dhe ujin tënd; dhe unë do të largoj sëmundjen nga ti. 26 Në 

vendin tënd nuk do të ketë asnjë grua që të dështojë, asnjë grua shterpë. Unë do ta plotësoj numrin e ditëve të tua.  

 

• Këtu është vullneti i Perëndisë. 

 
Psalmi 91 - një fjalë mbrojtjeje.  
16 Do ta ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim.  

              

Psalmi 103: 3-4 
3 Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua, 4shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të 

kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri; 

 

• Ti nuk mund të shkosh tek i njëjti Zot për shërim nëse mendon se ai të ka sëmurur (Feja & Tradita). 

 

Psalmi 105: 37 (Populli i Perëndisë që del nga skllavëria në Egjipt). 
37 E nxori popullin e tij me argjend dhe me ar, dhe nuk pati asnjeri ndër fiset e tij që të tronditej.  
 

• Bijtë e Izraelit ishin në skllavëri për 430 vjet, por ende asnjë person i dobët në eksodin nga Egjipti. 

 

Psalmi 107: 19-20 
19 Por në fatkeqësinë e tyre i thirrën Zotit, dhe ai i shpëtoi nga ankthet e tyre. 20 Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi 
nga gropa. 

 

• Edhe kur njerëzit shkaktojnë problemet e tyre përmes mëkatit, Zoti do të jetë akoma atje. 

 

Psalmi 145: 8-9 
8 Zoti është i dhembshur dhe mëshirplotë, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. 9 Zoti është i mirë me të gjithë 

dhe plot dhembshuri për të gjitha veprat e tij.  

 

• Tani ti e di pse mund të marrësh shërimin tënd - është vullneti i Tij!   
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Jeremia 30:17    
17 Po, unë do të të jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët e tua", thotë Zoti, 

 

• Perëndia do të shërojë plagët e tua që ke marrë nga aksidentet, lufta. 

 

Osea 4: 6a 

 Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qenë se ti ke refuzuar njohjen,  

 

• Sepse njerëzit nuk e dinë se çfarë thotë vërtet fjala e Perëndisë për shërimin. 

 

 

3.0 - Traditat e njerezve. 
 

Mat.15:6 
6 Ai nuk është më i detyruar të nderojë atin e vet dhe nënën e vet. Kështu ju keni prapësuar urdhërimin e Perëndisë për 
shkak të traditës suaj. 

• Jezusi nuk vepronte në traditat e njerëzve, kjo është arsyeja pse ata e urrenin atë. 

• Jezusi ishte zgjatja e vullnetit të babait të Tij në tokë. 

• Nëse ti merr dhe respekton traditat e njerezve me shume se Perëndinë, ti nuk do të marrësh shumë nga Zoti. 

• Nuk ka besim në traditat e njerëzve, dhe hiri na vjen me anë të besimit. 

• Traditat e njerezve vetëm do të të ndihmojnë të vdesësh i ri!   

• Ti mund t'i dallosh gabimet në traditat e njerëzve, sepse traditat do të të vënë në një gjendje jo rezistence ndaj 
djallit.  

 

 

Traditat fetare të zakonshme. 
 

3.1. Shërimi nuk është më - mrekullitë nuk janë më! 
 
Mal. 3:6  
6 Sepse unë jam Zoti, nuk ndryshoj;  

 
Jakobi 1:17 
7 Dhe ky njeri të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti, 8 sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në 

gjithë rrugët e veta. 

 

• Që të mbarojë shërimi, do duhej të mbaronte edhe Perëndia - sepse Eksodi 15:26 thotë  
                  ….Unë jam Perëndia që të shëron. 

• Që te mbarojë shërimi, Perëndia do duhej të ndryshonte emrin e tij - sepse një nga emrat e Tij është Jehova 
Rapha - Perëndia, shëruesi im.  

• Kisha sot është akoma në librin e Veprave, nuk ka mbaruar. Sido që të ishte vullneti i Tij në librin e Veprave, 

është vullneti i tij edhe për sot 

 

3.2. Perëndia të sëmur për të të mësuar diçka. 
 
2 Tim. 3:16-17 
16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 

17që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 

 

• Perëndia na mëson me fjalën e Tij, ai nuk na sëmur për të na mësuar diçka.  
• Perëndia është shëruesi, Satanai është autori i sëmundjes - Gjoni 10:10 

• Fryma e Shenjtë është mësuesi i kishës dhe i “besimtarit”, jo Satani.   
 



                                                                                                                                          4 | 21  

3.09 – Shërimi hyjnor. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I   Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON 

LINE.© 2018.I  www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

 
3.3. Epo, nuk më sëmuri Perëndia, por Ai e lejoi Satanin të më sëmurte.   
 

• Është vetëm një person i cili e lejon Satanin të të sjellë sëmundje mbi ty, dhe ky je ti. Ti e ke autoritetin në tokë, 

jo Perëndia. (Mat.28:18-16; Marku 16-18) 

• Kundërshtojeni djallin dhe ai do të largohet nga ju.  (Jakobi 4:7) 

• Kanceri nuk është mësuesi i kishës, Fryma e Shenjtë do të të udhëheqë dhe do të të udhëheqë në të gjithë të 

vërtetën. (Gjoni 16:13) 

• Ti nuk mund të shkosh tek i njëjti Perëndi për shërim nëse mendon se ai të ka sëmurur. 
 

3.4. Perëndia e merr lavdinë nga sëmundja jote. 
 

• Kjo traditë të vendos në një gjendje jo rezistence dhe si mund të shkosh tek Perëndia për shërim nëse mendon 

se Ai të ka sëmurur për të marrë lavdi. As njerëzit në botë nuk do ta pranonin Perëndinë bazuar në këtë. 

• Bota nuk do më shumë vuajtje, ata po kërkojnë një mënyrë për të dalë nga vuajtjet dhe jo një mënyrë për të 

shkuar atje - ata janë duke kërkuar një përgjigjje.  
• Perëndia merr lavdi kur ne japim shumë fryt, kur ne urdhërojmë kancerin të dalë nga trupi yt ose nga një 

person tjetër. (Gjoni 15: 7-8) 

• Perëndia e merr lavdinë kur memecët flasin, të sëmurët shërohen, të çalët ecin dhe të verbrit shohin. (Mat.15: 

30-31) 
 

3.5. Të gjitha gjërat e këqija bashkëveprojnë për mirë. 
 

• Kjo traditë të vendos ty në një gjendje jo rezistence. 

• Kjo është duke folur vetëm për lutjen ndërmjetësuese tek Romakëve 8: 26-28, flet për të gjitha gjërat që 

funksionojnë në kishë, dhuntitë etj. 

• Gjërat që djalli të bën ty nuk janë për të mirën tënde, por për të të shkatërruar.  
 

3.6. Nëse është vullneti yt.  
 

• Kjo është një mënyrë për të vdekur i ri - kjo do të thotë të lutesh për mosbesim. 

• Nuk ka asnjë besim në këtë deklaratë, vetëm dyshim. 

• Besimi duhet të përfshihet që të vijë shërimi.  
• Personi që lutet për këtë nuk e kupton vullnetin e Perëndisë, i cili është shërimi. 

• Kjo është përdorur për një lutje përkushtimi nëse nuk e njeh vullnetin e Zotit - shembull: nëse do të më duhej 

të shkoja të jetoja në një qytet ose në një vend tjetër (pasi nuk është e shkruar në Bibël për mua). 
 

3.7. Nëse Zoti shëron, pse atëherë Ai lejon luftërat, sëmundjet dhe njerëzit që vdesin? 
 

• Nuk është Perëndia ai që i lejon këto gjëra, jemi ne, Kisha. 

• Nuk e ka Perëndia autoritetin mbi tokë, por ne, sepse Jezusi na dha përsëri fuqinë dhe autoritetin origjinal që 

kishte Adami i parë. (Mat.28: 18-19 / Marku 16: 15-18) 
 

2 Kron.7:14 
14 në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, 

unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. (ALBB) 
 

• Perëndia po pret që kisha e Tij të ngrihet dhe të marrë sundimin mbi të ligën në këtë botë. 

• Perëndia ka bërë gjithçka që është e mundur dhe tani ai është duke pritur për kishën. 

• Fryma e Shenjtë pret të kryejë vullnetin e Perëndisë në jetën tënde. 
 

3.8.  Perëndia vepron në mënyra misterioze.  
 

• Njerëzit shpesh thonë se Perëndia vepron në mënyra misterioze, dhe mënyrat dhe mendimet e tij janë më të larta 

se tonat dhe ne nuk i dimë.   
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• Perëndia na ka dhënë mënyrat dhe mendimet e Tij në formën e Fjalës, Biblës, Fjalës së Perëndisë. 
 

Isa.55: 8-11 
8 "Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia", thotë Zoti. 9 "Ashtu 

si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të 

larta se mendimet tuaja.  
 

• Fjala e Perëndisë, vullneti i Perëndisë, mendimet dhe mënyrat e Perëndisë janë të gjitha njësoj. 

• Ne i kemi këto në formën e Fjalës - Biblës! 
 

3.9. Perëndia na vë në sprova? 
 

• Në mënyrë që të kuptojmë siç duhet çfarë janë sprovat, duhet të shikojmë tek libri i Jakobit 1: 12-21. 
 

Jakobi 1: 12-14  
12 Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që 

e duan. 13 Askush kur tundohet të mos thotë: ''Jam tunduar nga Perëndinë'', epse Perëndia nuk mund të tundohet nga e 
keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjeri. 14 Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e vet.  
 

 Fjala greke e përkthyer tundime në këto vargje është e njëjta fjalë për sprova dhe mundime.  
 

• V.13 thotë Perëndia nuk testohet nga e keqja, dhe Ai nuk e tundon ose sprovon njeriun me ligësi dhe ne jemi 

të paralajmëruar që kurrë të mos themi se jemi të sprovuar nga Perëndia.  
• V.14 shpjegon se një sprovë apo mundim është çdo gjë që krijon presion mbi epshet ose dëshirat e mishit, çdo 

lloj presioni që na largon nga Fjala e Perëndisë.  
• Ne nuk i nënshtrohemi Satanait kur ai bën presion në trupin tonë për të na sëmurur. 

• Ne luftojmë luftën e mirë të besimit dhe me besim dhe durim marrim premtimin. 
 

Jakobi 1: 2-4 
2 Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, 3 duke e ditur 

se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. 4 Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të 

përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë.  
 

Heb.6:12 
12 që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet.  
 

3.10. Zoti jep, Zoti merr. 
 

Jobi 2: 7 
6 Zoti i tha Satanit: "Ja ai, është në pushtetin tënd, por mos ia merr jetën".  7Kështu Satani u largua nga prania e 

Zotit dhe e goditi Jobin me një ulcerë të keqe nga majat e këmbëve deri në pjesën e sipërme të kokës.  
 

• Satanai kerkonte Jobin, por Perëndia i tha Satanait se Jobi ishte tashmë në dorën e Satanait, por Satanai nuk e 

dinte këtë. 

• Zoti nuk e përdori Satanin për të sprovuar Jobin, por Zoti i tha që të mos ia merrte jetën atij. 

• Jobi i dha Satanit, jo Perëndisë, autoritetin në jetën e Jobit me fjalët e tij negative të frikës, dyshimit dhe 

mosbesimit.  

• Job 3:25 - 25 Sepse ajo që më tremb më shumë më bie mbi krye, dhe ajo që më tmerron më ndodh. 
 

3.11. Gjembi në mish.   
 

2 Kor.12: 7-10 
7 Dhe, që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, m'u dha një gjemb në mish, një engjëll i 

Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh. 8Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte 

nga unë. 9Por ai më tha: ''Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi''. Prandaj me kënaqësi të madhe do të 

krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë. 10Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në 

nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. 



                                                                                                                                          6 | 21  

3.09 – Shërimi hyjnor. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I   Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON 

LINE.© 2018.I  www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

 
1. Tradita mëson se gjembi në mish ishte sëmundje ose lëngatë, por Fjala thotë qartë se gjembi ishte një "i 

dërguari i satanit." 

2. Në Testamentin e Ri fjala Greke "lajmëtar”del 188 herë, 7 herë është përkthyer si "lajmetar" dhe 181 herë 

"Engjëll" - gjithmonë si një person dhe jo si sëmundje!  
3. Gjembi ishte një engjëll ose një lajmëtar i Satanait i caktuar Palit për ta goditur, ose për t’i dhënë goditje të 

përsëritura përmes përndjekjes dhe pikëllimit për ta ndaluar atë të predikojë ungjillin - referencat: (Veprat 13: 

45; 50 / Veprat 14: 5,6,19,20) 

4. Koncepti "gjemb në mish" sot përdoret si person, që mund të jetë një "gjemb në ije". Dhe Zoti e përdori këtë si 

një ilustrim për Moisiun kur tha se nëse izraelitët nuk i dëbojnë banorët e Kanaanit, ata banorë "do të jenë 

irritues në sytë tuaj dhe gjemba në ijët tuaja."  Num.33:55) Një kuptim tjetër modern sot do të ishte një 

"dhimbje koke. " 

5. Pali i kërkoi Zotit 3 herë ta çlironte atë nga ky i dërguari i Satanait dhe Zoti u përgjigj, "Hiri im është i 
mjaftueshëm për ty ".  

• Tradita na mëson se Zoti tha "Jo" dhe se Pali do të duhej të vuante dhe të duronte pa e shpëtuar Zoti. 

• Ajo që Perëndia ishte duke thënë në të vërtetë ishte, "Favori im është i mjaftueshëm. Ti ke autoritet! "  

• Ti ke emrin e Jezusit edhe kur je njerëzisht i dobët, "Fuqia ime ose forca ime bëhet e përsosur." Edhe ne si 

besimtarë sot, kemi autoritetin për të fituar. 

• Në kapitullin 14 të Veprave shohim se kur Pali u gjuajt me gurë për vdekje, dishepujt e tij u mblodhën rreth tij, u 

lutën dhe Zoti e ringjalli. Kur forca e tij ishte e dobët, fuqia e Zotit ishte e fortë.  
6. Edhe pse Pali kishte shumë sprova dhe mundime (2 Kor.11), tradita harron të përmendë që engjëlli i Satanait 

nuk mund të fitonte asnjë fitore ndaj Palit. Pali jetoi deri sa u plak dhe tha: 

 
2 Tim.4: 6, 7) 
6 Sa për mua, po derdhem si ofertë pije, dhe koha e nisjes sime arriti. 7 Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e 

ruajta besimin. 

 

• Ky nuk ishte një përshkrim i një njeriu të sëmurë ose të dobët, por i një njeriu të fitores. 

 

2 Tim.3:11 
11 përndjekjet, vuajtjet që më ndodhën në Antioki, në Ikon, dhe në Listra; ti e di çfarë përndjekjesh hoqa, por Perëndia më 

shpëtoi nga të gjitha.  

 

• Cila është "Mësimi i vërtetë" i gjembit në mish! 

• Kur forca njerëzore përfundon, fuqia e Zotit shkëlqen. 
 

 

4.0 - Shërbesa e Jezusit 
 

Vullneti i Zotit në Jezusin.  
 

• Nëse do te shikosh vullnetin e Atit, shiko shërbesën e Jezusit. 

• Nëse ke parë Jezusin, ke parë Atin. 

 

Gjoni 14: 8-10 
8 Filipi i tha: ''Zot, na e trego Atin, dhe na mjafton''. 9 Jezusi i tha: ''Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur 

akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: "Na e trego Atin?". 10 A nuk beson se unë jam në Atin 

dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në mua, është ai që i bën veprat.  

 

Gjoni 8:28     
 “….Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin 

tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar.”                    
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Gjoni 6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. 

 

1 Gjonit 3: 8 
8 Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të 

shkatërruar veprat e djallit.prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit. 9  

 

• Çdo veprim që bëri Jezusi dhe çdo fjalë që ai tha synonte të shkatërronte punën e Satanit. Çdo punë me fuqi dhe 

çdo shërim ishte vullneti i Zotit. 

 

 
Dhe Jezusi i shëroi të gjithë 
 

Mateu 4: 23-24  
23 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar 

çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull. 24Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirinë; dhe i sillnin të gjithë të sëmurët që 

vuanin nga lëngata dhe dhembje të ndryshme, të demonizuar, epileptikë dhe paralitikë; dhe ai i shëronte. 

 

Mateu 8: 16-17 
14 Pastaj Jezusi hyri në shtëpinë e Pjetrit dhe pa që e vjehrra ishte në shtrat me ethe. 15Dhe ai ia preku dorën dhe ethet e 

lanë; dhe ajo u ngrit dhe nisi t'u shërbejë. Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të pushtuar nga demonë; dhe ai, me fjalë, i 

dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, 17që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori 
lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona''. 
 

• Jo shërim shpirtëror pasi fryma e njeriut shndërrohet nga mëkati në drejtësi, por shërimi fizik.  
 

Mateu 9:35 
35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e 

mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull. 

 

• Ai po u mësonte atyre të drejtat e tyre të besëlidhjes në Perëndinë që u përkisnin atyre përmes Abrahamit.  
 

Mateu 10: 1,7-8 
1 Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të 

shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë. 7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria e qiejve u afrua". 

8 Shëroni të sëmurët, pastroni lebrosët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni. 

 

 
Marku 1: 40-42 
40 Dhe erdhi tek ai një lebros i cili, duke iu lutur, ra në gjunjë dhe i tha: ''Po të duash, ti mund të më pastrosh''. 41Dhe Jezusi, 

duke e mëshiruar, shtriu dorën, e preku dhe i tha: ''Po, e dua, qofsh pastruar!''. 42Dhe, posa tha këto, menjëherë lebra e la 

dhe u shërua. 

 

• Vullneti i përsosur i Zotit - "Po, dua!" 

 

Mateu 12:15 
15 Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej dhe turma të mëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë, 
 

Mateu 15:30-31                                                                                                                  
30 Dhe iu afruan turma të mëdha që sillnin me vete të çalë, të verbër, memecë, sakatë dhe shumë të tjerë; i ulën përpara 

këmbëve të Jezusit dhe ai i shëroi. 31Turmat mrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, sakatët shëroheshin, të çalët 

ecnin dhe të verbrit shihnin; dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit. shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!''. 31 Po ashtu edhe 

krerët e priftërinjve me skribët, duke e tallur, i thoshin njëri-tjetrit: ''Të tjerët i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtojë. 

 



                                                                                                                                          8 | 21  

3.09 – Shërimi hyjnor. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I   Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON 

LINE.© 2018.I  www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

 
Marku 5: 25-34 
29 Dhe menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. 34 Dhe ai i 

tha: ''Bijë, besimi yt të shëroi; shko në paqe dhe ji e shëruar nga sëmundja jote!''. 

 

Marku 6: 55-56 
55 dhe, duke përshkuar me vrap mbarë krahinën përreth, filluan të sjellin të sëmurë në vigje, kudo që dëgjonin se gjendej; 

56dhe kudo ku ai vinte, në fshatra, në qytete a në lagje, njerëzit i vendosnin të lënguarit në sheshe dhe e lutnin që të paktën 

të mund të preknin cepin e rrobës së tij; dhe të gjithë ata që e preknin, shëroheshin. 
 

Marku 6: 1-6 (Ofendimi ndal fuqinë e Zotit)  
3 A s'është ky zdrukthëtar i biri Marisë, vëllai i Jakobit, i Ioses, i Judës dhe i Simonit? Dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e 

tij?''. Dhe skandalizoheshin për shkak të tij. 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''. 5 Dhe 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. 

 

Lluka 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''.  (Referenca Lev.25: 8-12). 

 

Lluka 4:40 
40 Kur perëndoi dielli, të gjithë ata që kishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i prunë tek ai; dhe ai i shëroi 
duke vënë duart mbi secilin prej tyre.  
 

Luka 6: 17-19 
17 Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë, me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh 

njerëzish nga gjithë Judeja, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët kishin ardhur për ta dëgjuar atë 

dhe për t'u shëruar nga sëmundjet e veta; 18 Por edhe ata që i mundonin frymërat e ndyrë shëroheshin. 19 E gjithë turma 

kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë.  

 

Luka 9: 1-2, 6 
1 Pastaj, mbasi i thirri bashkë të dymbëdhjetë dishepujt e vet, u dha atyre pushtet dhe autoritet mbi të gjithë demonët 
dhe të shërojnë sëmundjet. 2 Dhe i nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të sëmurët. Atëherë ata u 

nisën dhe përshkuan fshatrat duke përhapur ungjillin dhe duke shëruar kudo. 

 

Lluka 10: 1, 8-11 
1 Pastaj Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij, në çdo qytet dhe vend, ku ai do të shkonte. Dhe në 

çdo qytet ku të hyni, nëse ju pranojnë, hani çfarë t'ju vënë përpara. 9Dhe shëroni të sëmurët që do të jenë në të dhe u thoni 

atyre: "Mbretëria e Perëndisë ju është afruar". 10Por në çdo qytet ku të hyni, nëse nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tij dhe 

thoni: 11"Ne po shkundim kundër jush edhe pluhurin e qytetit tuaj që na u ngjit; veç ta dini se mbretëria e Perëndisë ju 

është afruar".  

 
• Arsyeja se pse duhet te predikosh/mesosh sherim ne cdo qytet ku shkon.   

 

Luka 10:16 
16 Kush ju dëgjon, më dëgjon mua; kush ju përbuz, më përbuz mua; dhe kush më përbuz, përbuz atë që më ka dërguar''.  

 

• Mënyra për të mos u shëruar - nëse nuk e pranon njeriun e Perëndisë të të shërojë.  
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Lluka 13: 11-16 
11 Dhe ja, ishte një grua, e cila prej tetëmbëdhjetë vjetësh kishte një frymë lëngate, dhe ajo ishte krejt e kërrusur dhe në 

asnjë mënyrë nuk drejtohej dot. 12Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ''O grua, ti je e liruar nga lëngata 
jote''. 
13Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte Perëndinë. 14Por kryetari i sinagogës, i indinjuar 

sepse Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë, iu drejtua turmës dhe i tha: ''Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet; ejani, pra, 

të shëroheni në ato ditë dhe jo ditën e shtunë''. 15Atëherë Zoti u përgjigj dhe tha: ''Hipokritë! A nuk e zgjidh secili nga ju të 

shtunave nga grazhdi kaun e vet, ose gomarin e ta çojë për të pirë? 16A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga këto pranga, ditën 

e shtunë, kjo që është bijë e Abrahamit dhe që Satani e mbajti lidhur prej tetëmbëdhjetë vjetësh?''.  
 

Heb.13: 8 
8 Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.(ALBB) 

 

• Zoti nuk ndryshon kurrë!  

 

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.  

 

• Vini re atë që Fjala e Zotit e quan sëmundje – pushtim ngaa djalli ose shtypje satanike! 
 

5.0 - Jezusi mbarti sëmundjet tona. 
 

5.1 Fillimi i sëmundjes - Mallkimi 
 

• Zoti e urdhëroi njeriun të mos hante nga pema e njohjes së të mirës dhe të së keqes. (Zan.2:17)  

• Njerëzimi ra në mëkat nëpërmjet mosbindjes. (Zan.3: 6; 1 Tim.2:14)  

• Njerëzimi humbi zotërimin dhe sundimin. 

• Frika hyri në kopsht (Zan.3: 9-11) dhe ligji i Frymës së Krishti Jezus u zëvendësua nga ligji i mëkatit dhe vdekjes.  
(Rom.8: 2)  

• Njerëzimi ra nga jeta në vdekje si shpirtërisht ashtu edhe fizikisht  

• Adami u bë njeriu i parë që u lind përsëri nga jeta në vdekje (Zan. 2:17)  

• Adami jetoi 930 vjet. (Zan.5:5)  
 

Ashtu si mëkati është manifestimi i vdekjes shpirtërore në zemrën e njeriut, kështu edhe sëmundja është 
manifestimi i vdekjes shpirtërore në trupin e njeriut.  
 

Isaia 53: 4-5  (Isaia duke parë kryqin - koha e ardhme)  
4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona , (*sëmundje, dobësi dhe dhembje); por 

ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. 5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp 

për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. 
 

• I gjithë kapitulli 53 i Isaisë flet për Jezusin si zëvendësues për njeriun. 

• Jezusi u godit me mëkat dhe sëmundje, në mënyrë që ti të jesh i lirë. 

• Nuk është vullneti i Perëndisë që ti të sëmuresh nga sëmundja që Jezusi ka marrë mbi vete në vendin tënd. 
 

Galatasve 3:16 
13 Dhe premtimet iu bënë Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thotë: ''Edhe pasardhësve'' si të ishin shumë, por të 

një të vetme: ''Dhe pasardhjes sate'', pra Krishti. 
 

• Mallkimi i ligjit LiP. 28: 15-68,  bekimet LiP.28: 1-14 
 
LiP.28:61 
61 Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e pashkruara në librin e këtij ligji, Zoti do t'i sjellë mbi ty, derisa të 

shkatërrohesh. 
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5.2 Shpëtimi yt. 

• Jezusi mori mallkimin në frymën, shpirtin dhe trupin e tij për të të çliruar nga kontrolli i Satanait. 

• Jezusi shpengoi të gjithë njeriun; i dha drejtësi për natyrën e tij, paqe për mendjen e tij, dhe shërim për trupin e 

tij. 

Shpëtim - fjala greke "Sozo" 

(jo vetëm lindja e re) 

 
Çlirim, mbrojtje; çlirim material dhe i përkohshëm nga rreziku dhe shqetësimet, do të thotë, falje, mbrojtje, liri, 
shëndet, shëndet dhe tërësi.   

 
• Shpëtimi është për tërë njeriun, shpirt, frymë dhe trup. 

 

5.3 Apostulli Pjetër duke parë përsëri në kryq (Koha e shkuar).   
 
1 Pjetrit 2:24 
24 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me 
vurratat e tij ju u shëruat. 
 

Ky shkrim nuk i referohet shërimit frymëror pasi Bibla nuk përmend shërim për frymën njerëzore, sepse fryma njerëzore 

rilind (2 Kor. 5:17).  

 

Shërimi është për trupin e njeriut.  

• Ky nuk është një premtim, është një fakt. Tashmë ka ndodhur. 

• Jezusi mbarti çdo sëmundje larg teje dhe nga vurratat e tij ti je shëruar. 

• Çdo sëmundje, çdo lëngatë, të gjitha u morën në kryq dhe u mposhtën 2,000 vjet më parë, sëmundja jote, 
lëngata jote, gjendja jote u shërua 2,000 vjet më parë. 

• Jezusi e ka paguar çmimin tashmë, ti tashmë je i çliruar nga sëmundje, lëngata, pikëllimi, dhimbja, frika dhe 
mundimi. 

 

6.0 - Mjekimi i Perëndisë: Fjala e Tij. 
 
Shërimi hyjnor 

Është shërimi me fuqinë e Zotit, nga sëmundja që ka ardhur mbi trup. 

 
Shëndeti Hyjnor 

Është të jetosh dita-ditës, orë pas ore në kontakt me Perëndinë, në mënyrë që jeta e Perëndisë të rrjedhë në trup ndërsa 

jeta e Perëndisë rrjedh në mendje ose rrjedh në shpirt. 

 

Është e mrekullueshme të marrësh shërimin hyjnor, por është më mirë të jetosh vazhdimisht me shëndet 
hyjnor. 
 
Burimi i ujit (Shembull).  
 

• Shatervani i ujit që hidhet në ajër 

• Jeta natyrore e Perëndisë që del nga zemra jote, që rrjedh nga fryma jote. 

• Për sa kohë që ka burim uji që del nga shatërvani, asgjë nuk mund të zbresë në të. 

• Për sa kohë që jeta e Perëndisë rrjedh prej teje, sëmundja nuk mund të vijë ose të mbesë në trupin tënd. 

• Hape shatërvanin tënd sa më lart, lejoje vajosjen e Perëndisë të rrjedhë vazhdimisht nga fryma jote, mëso të 

jetosh në këtë mënyrë! 

• Kur u linde përsëri, ti more një burim jete nga Perëndia 

 
Jeremia 2:13 
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.” 
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Është e rëndësishme se çfarë është në zemrën tënde, sepse në një moment krizash ose në një situatë jete dhe vdekjeje, 
ti nuk do të kesh kohë të gjesh vargjet e tua të preferuara. 
 

• Nëse e vendos fjalën e Perëndsë në zemrën tënde, vepron në të, i bindesh asaj, ti do të shërohesh.   
• Shërimi është gjithmonë në dispozicion të besimtarit, por besimi duhet të çlirohet në mënyrë që ti të marrësh 

fuqinë shëruese të Perëndisë.  
• Nëse je një besimtar i ri dhe nuk ke pasur kohë të mjaftueshme për të ndërtuar BESIMIN tënd, gjej dikë që ka 

besim dhe të vendosë duart mbi ty.  
 

 

7.0 - Receta e Perëndisë për jetën dhe shëndetin. 
  

Fja. 4:20-23 (Jos. 1: 8)  
20 Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thëniet e mia; 21mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaji në qendër të zemrës 

sate; 22sepse 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. 
 

• Perëndia thotë që Fjalët e Tij janë jetë për të gjithë ata që i gjejnë dhe shëndet për trupin e tyre. 

• Të gjitha sëmundjet duhet të largohet. 

• Fjala do të zgjasë jetën tënde në tokë dhe do të bëjë që ti të përmbushësh ditët e tua. (Eks.23:26)  

• Populli im vdes për mungesë njohurish.   (Hosea 4:6)                                                                
 

7.1. Biri im, kushtoji vëmendje fjalëve të mia; 
• Kushtoji vëmendjen tënde Fjalës së Zotit, vendose ate në vendin e parë në jetën tënde dhe si autoritetin 

përfundimtar. 

• Medito Fjalën e Zotit - Jos.1: 8, dhe do të kesh sukses. 

• Jeta jote do të rregullohet dhe mendja jote do të gjeje paqe. (Isa.26: 3)  

• Kur e mban mendjen tek fjala e Perëndisë, mendja jote do të jetë e lirë nga dyshimi. 

 

7.2. Zgjate veshin tënd për fjalët e mia 

• Eja me veshë shpirtërore për të dëgjuar.  

• Ji gati për të mësuar, i gatshëm për të dëgjuar dhe mësuar. 

 
Marku 4:23-24     
23 Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë!'' 24 Dhe u tha atyre: ''Vini re atë që dëgjoni. Me atë masë që ju matni, do t'iu 

matet juve; edhe juve që dëgjoni do t'iu jepet edhe më. 

 

Mark 4:23-24     
23If any man has ears to hear, let him be listening, and perceive and comprehend. 24And He said to them, Be careful what 

you are hearing. The measure [of thought and study] you give [to the truth you hear] will be the measure [of virtue and 

knowledge] that comes back to you, and more [besides] will be given to you who hear. (AMPC) 

 

• Nëse i kushton vëmendje të vogël Fjalës së Perëndisë, vetëm aq do të marrësh mbrapsht, por nëse i kushton 
vëmendje të plotë Fjalës së Perëndisë, fuqia që do të kthehet tek ty do të jetë e madhe dhe do të sjellë 
rezultate në jetën tënde. 

• Planifikoje jetën tënde rreth fjalës dhe jo fjalën rreth jetës tënde. 

• Vëmendja jote do të përcaktojë se ku do të shkojnë dëshirat e tua. 

 

7.3. Mos lejo që ato të largohen nga sytë e tu; 
• Mbaji sytë e ty të stërvitur me fjalën e Perëndisë, mos shiko rrethanat ose simptomat. 

• Bëhu si Abrahami dhe konsidero Fjalën më shumë sesa trupin tënd. 

• Ajo që beson në zemrën tënde ndikohet nga ajo që ti i kushton vëmendjen tënde. 
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7.4. Mbaji ato në të zemrën tënde. 

• Ushqeje shpirtin tënd çdo ditë, ti nuk mund të jetosh me fjalën që ke marrë para një muaji ose viti. 

• Jeto me fjalën, mbaje gjallë në zemrën tënde - të plotë!  

• Fjala e Perëndisë do të dëbojë sëmundjen nga trupi yt. 

• Vazhdimisht ushqeje veten me Fjalën e Perëndisë në mënyrë që të ruash forcën shpirtërore të BESIMIT  
 

Niveli yt i besimit varet nga niveli yt i FJALËS brenda teje - Kështu që BESIMI vjen NGA DËGJIMI (dhe dëgjimi, dhe 
dëgjimi), duke dëgjuar FJALËN E PERËNDISË. (Rom. 10.17)  
 

7.5. Sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre..   
 

• Fjalët e Perëndisë janë frymë dhe ato janë jeta. Gjoni 6:63  

• Fjala e Perëndisë është ilaç për mishin dhe trupin tënd. 

• Nëse e merr vazhdimisht fjalën, do të jetë e vështirë që të sëmuresh, ashtu siç ishte dikur e vështirë që të 

shëroheshe. 

• Receta e Perëndisë për jetën dhe shëndetin funksionon vazhdimisht, pavarësisht nëse je i sëmurë apo jo. 

• Kur e mban shpirtin tënd plot me Fjalën e Perëndisë, fuqia shëruese e Perëndisë do të rrjedhë në trupin tënd - 

Fjala do të jetë vazhdimisht shëndet për mishin tënd - shatërvan uji!  

• Kur një mjek të thotë të marrësh një ilaç, ai thotë se do të shërohesh - bëj të njëjtën gjë me recetën e Zotit për 
t'u shëruar dhe për të qëndruar i shëndetshëm. 

 
7.6. Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës. 
 

• Mbro atë që hyn në zemrën tënde, atë që dëgjon ose shikon.  
• Më e mira e Perëndisë për ty është që ti të jetosh në shëndet hyjnor, të kesh jetë që rrjedh vazhdimisht nga 

njeriu yt frymëror në njeriun tënd fizik, duke mbajtur mirë trupin tënd. 

• Nga zemra jote rrjedh forca e jetës, fryti i Frymës, Gal. 5:22 

•  Forca e besimit është e nevojshme për të marrë shërimin tënd dhe për ta ruajtur atë. 

 

 

8.0 - Shtatë pengesat e shërimit. 
 

8.1. Shumë njerëz nuk marrin shërim hyjnor sepse nuk përgatiten për të marrë shërim. 
 

• Arsyeja më e zakonshme që njerëzit nuk arrijnë të shpëtojnë nga sëmundja është sepse ata nuk kërkojnë kohë 
me Fjalën e Zotit për të marrë në zemrat e tyre. 

• Në Testamentin e Ri shohim se Jezusi normalisht nuk i shëronte njerëzit  nëse nuk dëgjonin më parë mësimet e 
Tij.  

• Parimi i thjeshtë i jetës: së pari udhëzim; pastaj rezultatet/prediko dhe mëso Fjalën dhe shenjat dhe mrekullitë 
do të pasojnë.  

 

8.2. Shumë nuk shërohen sepse pyesin nëse është apo jo vullneti i Zotit për t'i shëruar ata. 
 

• Personi që ka nevojë për shërim duhet të jetë i sigurt, pa dyshim, se është vullneti i Zotit që ai të shërohet. 

• Jezusi i tha lebrozit, "Unë dua, shërohu ” 

• 1Peter 2.24 - "unë dua. Nga vurratat e mia ju jeni shëruar ". 
 

8.3. Shumë njerëz nuk shërohen për shkak të mëkatit në jetën e tyre. 
 

• Të mbash mëri, mosfalje dhe hidhërim ndaj njerëzve të tjerë. 

• Mosecja në dashuri do të ndalojë besimin tënd sepse besimi funksionon nga dashuria. 
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• Nuk po akuzoj askënd që nuk është shëriuar se kanë mëkat në jetën e tyre, por kjo është një cështje që duhet 

parë nëse shërimi nuk është marrë. 
 

8.4. Shumë njerëz nuk marrin shërim sepse janë duke kërkuar ndihmën e mishit.  
    

• Kjo do të thotë të mbështetesh tek njerëz të caktuar me reputacion. 

• Këta njerëz nuk mbështeten te Fryma e Perëndisë, por në krahun e mishit dhe Fjala e Perëndisë thotë se ne nuk 

duhet ta bëjmë këtë. 
 

8.5. Shumë njerëz mbeten të pa shëruar sepse ata kurrë nuk vendosin një kohë të caktuar për shërimin e 
tyre. 
 

• Në mendjet e tyre, ata do të shërohen dikur (në të ardhmen) 

• Marku 11:24 - Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i 

merrni.  
• Me Zotin do të duhet të caktosh një kohë, mbase nuk e sheh shfaqjen e shërimit tënd në kohën kur lutesh, por 

nëse e mban ndezur çelësin e BESIMIT dhe rrëfen se ke marrë kur u lute, manifestimi do të vijë. 
 

8.6. Shumë njerëz nuk shërohen sepse nuk dëshirojnë asgjë. 
 

• Pjesa jote e kontratës me Zotin është se ti duhet të dëshirosh diçka kur lutesh. 

• Ti duhet të kesh një qëllim, një shpresë, ose një dëshirë. 

• Besimi yt duhet të ketë një shpresë për t'u përmbushur.  
• Heb. 11:1 - Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen; 

 

8.7. Shumë njerëz nuk marrin shërim sepse janë të vakët shpirtërisht. 
 

• Kjo pikë lidhet me pikën tonë të parë në lidhje me përgatitjen për shërim, nuk është e mundur të përgatitesh 

nëse je i vakët, thjesht kalon pak kohë me Zotin, por jo duke qenë vërtet i përkushtuar, duke pritur që besimi i 

njerëzve të tjerë të të shërojë. 
 
 

9.0 - Shtatë Gjërat që duhet të dish për Shërimin Hyjnor. 
 
 
 

9.1. Është vullneti i Zotit për të të shëruar, sepse shërimi është në Planin e Tij Shërues. 
 

• Bibla thotë se çdo fjalë do të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Matt. 18:16 
 
Isaia 53:4-5 *  
4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të 

rrahur nga Perëndia dhe të përulur. 5Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi 

për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. 

 

• "Hidhërime dhe pikëllime" Përkthyer nga hebraishtja si "sëmundjet dhe dhimbjet" 
 
Mat. 8:17 
17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona''. 
    

• Jezusi në të vërtetë - fjalë për fjalë - mori shkaqet e sëmundjes sonë, ai mori dhe mbarti sëmundjet tona. 
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1 Pjetrit 2:24  
24 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me 

vurratat e tij ju u shëruat. 
 

9.2. Është vullneti i Zotit për t'ju shëruar sepse sëmundja vjen nga Satanai, jo nga Zoti. 
 
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. 

 

• Bibla thotë se secili nga këta njerëz të sëmurë që u shërua nga Jezusi ishte i shtypur nga djalli. 

• Bibla e quan sëmundjen - Shtypje Satanike!  
 

Lluka 13:16 
16 A nuk duhej, pra, të zgjidhej nga këto pranga, ditën e shtunë, kjo që është bijë e Abrahamit dhe që Satani e mbajti lidhur 

prej tetëmbëdhjetë vjetësh?''. 

 

9.3. Zoti jo vetëm që siguroi shërimin në Testamentin e Vjetër; Ai gjithashtu siguron shërim në Testamentin 
e Ri. 
 

Jakobi 5:14 
14 A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër 

të Zotit, 

 

Gal. 3:13-14 
13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar është kushdo 

që varet në dru''), 14që bekimi i Abrahamit t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës 

me anë të besimit. 

 

• Ne jemi shpenguar nga mallkimi, i cili përfshin sëmundje të çdo lloji. 
 

9.4. Ekzistojnë një numër metodash në Fjalë përmes të cilave mund të sigurohen shërime. 
 

• Për shkak se çdo besim i trupit nuk është në të njëjtin nivel, Zoti ka siguruar shtatë metoda me të cilat shërimet 

fizike mund të merren përmes Fjalës së Zotit. 

• Besimi është në nivele të ndryshme, pa besim - (Marku 4:40), pak besim - (Mat.08:26), besim i madh - (Lluka 7: 

9) dhe - Zoti rrit besimin tonë - (Lluka 17: 5). 

 
(9.4.1) Përdor emrin e Jezusit kundër djallit. Kërko në emër të Jezusit që sëmundja dhe lëngata të largohen. 
 

• Përgjatë veprave të Apostujve, Apostujt nuk u lutën për të sëmurët; ata kërkuan që ata të ngriheshin dhe të 

ecnin. 
 
(9.4.2) Lutu për shërimin e Atit në emrin e Jezusit. 
      

Gjoni 16: 23,24 
23 Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se çdo gjë që t'i kërkoni Atit në 

emrin tim, ai do t'jua japë. 24Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë 

i plotë. 

 

• Nën Besëlidhjen e Vjetër ata iu lutën Perëndisë të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. 

• Nën Besëlidhjen e Re ne i lutemi Perëndisë në emrin e Jezusit sepse kur Jezusi u ngrit nga toka ai hyri në 

shërbimin e Ndërmjetësit (kryeprift ose ndërhyrës) në të djathtën e Atit.  
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(9.4.3) Pajtohu në lutje sipas Mateut 18:19.   
 
Mat. 18: 19-20 
19 Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre 

nga Ati im që është në qiej. 20 Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre''. 

 

• Kur dy njerëz janë duke rënë dakord në lutje, Jezui është aty për të parë që ajo që ata ranë dakord të ndodhë. 
 
(9.4.4) Vajos në përputhje me Jakobin 5:14. 
 

Jakobi 5:14-15 
14 A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër 

të Zotit, 15dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta mëkëmbë; dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. 

 

• Kur njerëzit janë thjesht foshnje shpirtërore dhe nuk janë zhvilluar ende në frymën e tyre, ne duhet të kemi të 

rritur shpirtërorë të vajosur dhe lutemi në emër të Zotit, pasi mëkatet e tyre të falen.  
 
(9.4.5) Merr shërimin përmes vënies së duarve.  
 

Marku 16: 15-18 (Porosia e Madhe)  
18 do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i 

vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''. 

 

• Të gjithë besimtarët të cilët besojnë në Ungjillin janë ata që vendosin duart mbi të sëmurët dhe shërimi bëhet 

nga Zoti.  
 
(9.4.6) Merr shërimin përmes dhuntive të shërimit. 
 

• 1 Kor. 12: 9 thotë se një nga dhuntitë shpirtërore që Zoti ka vendosur në Kishë është dhuntia e shërimit, e cila 

është e ndarë nga format e tjera të shërimit. 

• Është një shfaqje e mbinatyrshme e fuqisë shëruese përmes një personi tek tjetri. 

• Manifestimi i dhuntive të shërimeve nuk funksionon siç dua unë, por funksionon ashtu si dëshiron Fryma.  
 
(9.4.7) Dije se shërimi të takon ty. 
 

• Të gjithë besimtarët duhet të jenë në gjendje të marrin shërimin e tyre sipas shkrimeve të Isaisë 53: 4,5, 

Mat.8:17, 1Pjetrit 2:24. 

• Refuzo të lejosh sëmundjen në trup, sepse jemi shëruar dhe jemi shpenguar nga mallkimi.  
 
9.5. Dije ndryshimin midis shërimeve që fillon Perëndia dhe ato që fillon njeriu përmes besimit të tij. 
 
Gjoni 5: 1-9 (Zoti fillon shërimin)  
4 Sepse një engjëll, kohë pas kohe, zbriste në pellg dhe e lëvizte ujin; dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohej nga 

çfarëdo sëmundje që të kishte. 

 

• Vini re fjalët: çfarëdo sëmundje - kjo do të thotë çdo lloj sëmundje, edhe lloji i pashërueshëm, ky është vullneti i 

Zotit. 

• Njerëzit prisnin rreth pishinës së Betesdës, të gjithë të sëmurët, të gjymtuarit, të sakatuarit, të çmendurit, të 

verbërit 

• Zoti inicioi diçka vetë - Zoti është qenie sovrane. 

• Dhuntia e shërimeve funksionon në të njëjtën mënyrë, në një turmë njerëzish p.sh. me 5000 veta, mbase vetëm 

25-20 njerëz do të shërohen përmes manifestimeve të veçanta të fjalës së diturisë, dhuntive të zbulesës dhe 

dhuntive të shërimit. 

• Kur të shikojnë të gjitha këto shërime, edhe të tjerë do të fillojnë të besojnë për shërim dhe do të shërohen   



                                                                                                                                          16 | 21  

3.09 – Shërimi hyjnor. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I   Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON 

LINE.© 2018.I  www.lowevonjudah.org.                                                                                                                      

 

 

• Megjithëse Zoti vepron në këtë mënyrë, jo gjithmonë funksionon për të gjithë, dhe nuk do të ndodhë kurrë - 

mos prit gjithmonë që Zoti të shërojë në këtë mënyrë, ti mund të vdesësh duke pritur. 
 
Marku 5: 22-34 (njeriu që fillon shërimin)  
28 sepse thoshte: ''Nëse vetëm ia prek rrobën e tij, do të shërohem''. 29Dhe menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal dhe ajo ndjeu 

në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. 34 Dhe ai i tha: ''Bijë, besimi yt të shëroi; shko në paqe dhe ji e shëruar nga 

sëmundja jote!''. 

 

• Besimi i saj e shëroi. 

• Besimi i saj tërhoqi fuqinë shëruese jashtë Jezusit.  
 

 

9.6. Manifestimi i shërimit nuk është gjithmonë i menjëhershëm, kryesisht është gradual. 
 
 

• Nëse nuk e di këtë, mund të humbasësh shërimin tënd duke menduar se nuk e more, pasi nuk mund ta shohësh. 
 
Lluka 17: 11-19 
14 Dhe ai, si i pa, u tha atyre: ''Shkoni e paraqituni te priftërinjtë''. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan. 

 

Gjoni 4: 46-54 
49 Nëpunësi i mbretit i tha: ''Zot, zbrit para se djali im të vdesë''. 50Jezusi i tha: ''Shko, djali yt jeton!''. Dhe ai njeri i besoi 
fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. 51Pikërisht kur ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe e informuan duke thënë: 

''Djali yt jeton!''. 52Dhe ai i pyeti ata në cilën orë u bë më mirë; ata i thanë: ''Dje në orën e shtatë e lanë ethet''. 

 
Marku 16: 18  
18 do t'i kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i 

vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen''. (ALB) 
 
Marku 4: 26-28  
26 Tha akoma: ''Mbretëria e Perëndisë është si një njeri që hedh farën në dhe. 27Dhe natën dhe ditën, ndërsa ai fle dhe 

çohet, fara mbin dhe rritet, pa e ditur ai se si. 28Sepse dheu prodhon vetvetiu më parë kërcellin, pastaj kallirin, dhe më në 

fund kallirin plot me kokrra. 

 

• Fusha shpirtërore funksionon si farë, pastaj koha, pastaj korrja. 
 
 

9.7. Metoda e shërimit të Zotit është shpirtërore dhe mund të humbasë. 
 

• Kur Zoti shëron, Ai shëron përmes frymës sepse Zoti nuk është mendje, Zoti nuk është njeri, Zoti është Frymë. 

• Të shërohesh nga fuqia e Perëndisë do të thotë të shërohesh nga Fryma e Perëndisë. 

• Për shkak se shërimi është frymëror ai mund të humbasë. 

• Të gjitha shërimet e Jezusit ishin frymërorë ndërsa ishte i përfshirë besimi, dhe besimi lind nga fryma. 
 
Kur Jezusi iu shfaq Gjonit në një vegim në ishullin e Patmos dhe u dërgoi një mesazh shtatë kishave në Azinë e Vogël, 

 
Zbu. 3:11 
11 Ja, unë vij shpejt; mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. 

 

• Pse Jezusi u tha atyre që ta mbanin, nëse nuk do të mund ta humbnin?  
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The System 
 

• Ti merr shërimin nga Zoti dhe të gjitha simptomat largohen. 

• Ti vazhdon të ecësh në shërimin tënd, por menjëherë papritmas simptomat kthehen. 

• Gjëja e parë që thua, “Mendova se isha shëruar, me sa duket nuk jam.” 

• Gjëja tjetër që thua, “Unë jam më keq se më parë – pse???” 

 

Mateu 12: 43-45 
43 Tani kur fryma e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet nëpër vende të thata, duke kërkuar qetësi, por nuk e gjen. 

44Atëherë thotë: "Do të kthehem në shtëpinë time, nga kam dalë"; po kur arrin e gjen të zbrazët, të pastruar dhe të 

zbukuruar; 

45atëherë shkon e merr me vete shtatë frymëra të tjera më të liga se ai, të cilët hyjnë dhe banojnë aty; kështu gjendja e 

fundit e këtij njeriut bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu do t'i ndodhë edhe këtij brezi të mbrapshtë''. 

 

• Kur the që hape derën që djalli ta kthejë atë sëmundje përsëri në jetën tënde - shërimin që e ke marrë nga Zoti 

me anë të besimit ti e humb përmes një rrëfimi dyshimi dhe mosbesimi. Me marrjen e simptomave ti merr 
sëmundjen. 

 
Jakobi 4:7 
7 Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju! 

 

• Sipas Zbu. 3:11, mbaje fort atë që ke marrë dhe sipas Jakobit 4:7, rezistoji djallit në shenjën e parë të 

simptomave - mos i merr ato. 

• Shumë njerëz humbin shërimin e tyre në kundërsulm, më pas çdo gjë tjetër. 

• Jezusi tha: “Unë i kam thënë popullit tim që ata mund të kenë ato që ata thonë, por populli im thotë atë që ka” 

shënuar sipas Markut 11:23. 

 
 

10. - Si ta mbash shërimin tënd. 
 

10.1. Si të shërohesh.  
 

Kur Zoti të shëron, Ai të shëron në mënyrë fizike, por është përmes FRYMËS TËNDE NJERËZORE. Arsyeja që ai e bën këtë 
është sepse Ai të shëron me anë të BESIMIT dhe besimit të ZEMRËS [fryma], thotë Bibla. 

 
Kur njerëzit ndalojnë të përpiqen të kontaktojnë Zotin me MENDJET e tyre dhe fillojnë TE BESOJNË NË ZEMRAT E TYRE, 

ata shërohen menjëherë! “Sepse me ZEMËR njeriu BESON në drejtësi ... Rom.10:10” 
 

10.2. Çfarë duhet të bësh kur të kthehen simptomat. 
 
Kur shërohesh përmes besimit të dikujt tjetër, ose nga një manifestim i Frymës së Perëndisë, është e mundur të 
humbasësh shërimin sepse nuk ke asnjë themel të Fjalës së Zotit, që të të ndihmojë të mbash shërimin tënd nëse 

Satanai përpiqet ta kthejë përsëri tek ty. 
 

• Ti mund të shërohesh nga shërbesa, por kur je përsëri në shtëpinë tënde, nuk je më i rrethuar nga besimi, por 

nga dyshimi dhe mosbesimi. 

• Askush nuk mund të mbajë një shërim që ka ardhur si rezultat i një besimi tjetër, dhuntive të Frymës, etj., 

Përveç nëse besimi i tij zhvillohet përmes Fjalës së Perëndisë deri në pikën ku ai mund të ruajë të drejtat e veta. 

• Është mirë të shërohemi nga besimi ose dhuntitë e një personi tjetër, por jemi ne ata që duhet të zhvillohemi në 

besimin tonë për shërimin tonë. 

• Zoti do që ti të zhvillohesh dhe të piqesh nga një fëmijë shpirtëror në një të rritur shpirtëror. 

• Kur simptomat kthehen, rezistoju atyre në besim duke qëndruar mbi Fjalën e Zotit - kjo është lufta e mirë e 

BESIMIT - 1 Tim.6:12 

• Nëse nuk i pranon simptomat, djalli nuk mund të ta kthejë sëmundjen përsëri.   
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10.3. Pse besimi është i rëndësishëm. 
 

• Besimi yt është pika e lidhjes për ty që të marrësh shërimin tënd - sepse besimi është substanca e gjërave për 

të cilat shpresohej. Heb.11:1 

• Beso besimin tënd dhe dysho në dyshimet tuaja!  
 

10.4. Si t’i rezistosh djallit. 
 

• Kur djalli përpiqet të ta kthejë sëmundjen, ti qesh dhe i flet situatës (malit).  

• Thuaj se ke marrë tashmë shërimin tënd, se ai të takon ty dhe që nga vurratat e Jezusit je shëruar sipas 1 Peter 

2:24 

• Shumë herë ti humbet duke u lutur! Ti humbet duke e kthyer një kërkesë lutjeje - pse? sepse je duke mohuar 

çfarë Zoti ka bërë tashmë për ty.. 
 

11.0 - Si të lutesh për shërimin. 
 

NJE SHEMBULL: Një person i diagnostikuar me një sëmundje (kancer) - NJË RAPORT I KEQ! 
 

11.1. Raportin e kujt beson vërtet? 
 

• Mjekët raportojnë (raportin e keq) vetëm faktin - shko te Bibla (raporti i mirë), e vërteta absolute, gjej 

përgjigjen, E vërteta biblike, Fjala e Perëndisë, është më e lartë se fakti. 

• Përmes besimit tënd ndryshon FAKTIN, i cili bëhet E VËRTETA. 

• Golia po të flet (raporti i keq), duke kundërshtuar pozicionin tënd në Zotin, drejtësinë tënde, besëlidhjen tënde, 

trupin tënd (tempulli i Frymës së Shenjtë). 

• Ashtu si Davidi iu përgjigj Golias (mal) sipas Markut 11: 23-24. 

• Mbaj mend: Bibla e quan sëmundjen shtypje nga djalli - Veprat 10:38. 

• Simptomat shfaqen - në shenjën e parë të ndonjë simptome (madje edhe një ftohje), rezisto ndaj tyre duke 
përdorur besimin tënd dhe përgjigjen e problemit - Fjalën e Zotit. 

 

11.2. Ndërto besimin tënd në premtimet e Perëndisë. 
 

Jakobi 4: 7 
7 Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju! 

 

Mateu 8: 17 
17 që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti sëmundjet tona''. 

 

Isaia 53: 4-5 
4 Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona; por ne e konsideronim të goditur, të 

rrahur nga Perëndia dhe të përulur. 5Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi 

për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. 

 

Isaia 53: 4-5 
4 Surely He has borne our griefs (sicknesses, weaknesses, and distresses) and carried our sorrows and pains [of punishment], 

yet we [ignorantly] considered Him stricken, smitten, and afflicted by God [as if with leprosy]. 
5 But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our guilt and iniquities; the chastisement [needful to 

obtain] peace and well-being for us was upon Him, and with the stripes [that wounded] Him we are healed and made whole 

(AMPC) 
 

1 Pjetrit 2:24 
24 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me 

vurratat e tij ju u shëruat. 
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Gal. 3:13 
13 Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne (duke qenë se është shkruar: ''I mallkuar është kushdo 

që varet në dru''), 

 

• BESIMI është i nevojshëm që të ndryshojë situatën - substanca e gjërave për të cilat shpresohej - (Heb. 11: 1) 

• BESIMI, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. (Rom. 10:17)  

• Jezusi i tha gruas me sëmundjen e gjakut: “bijë, besimi yt të ka shëruar ”(Marku 5:34).  
 

   11.3. Lidhe ndikimin e Satanit dhe lut LUTJEN E BESIMIT. 
 

• Lidh sulmin e Satanit, sëmundjen dhe lëngatën sipas (Mateu 18:18). 

• Lut lutjen e besimit sipas Markut 11: 23-24 dhe ÇLIRO BESIMIN tënd. 

• Dhe BESO që Ti MERR kur lutesh. 

• Sigurohu që të besosh në zemrën tënde dhe jo vetëm në kokën tënde. (1 Gjonit 3:21,22) 

• Ruaje rrëfimin tënd gjithmonë në përputhje me besimin tënd dhe Fjalën e Perëndisë. 

• Mos ki mosfalje në zemrën tënde. 

• Përmes BESIMIT DHE DURIMIT ne trashëgojmë premtimet e Zotit. (Heb. 10:36) 

• Hidh poshtë të gjitha imagjinatat që vijnë kundër besimit tënd. (2 Kor. 10: 3-6)  

• Mos shko sipas ndjenjave të tua ose pas asaj që sheh, vetëm nga BESIMI. (2 Cor. 5: 7) 
                                                                                        

12.0 - Si funksionon procesi i shërimit. 
 

1. Ndërsa lutesh, fuqia e Perëndisë derdhet nga parajsa përmes Frymës së Shenjtë në ty, përmes shpirtit tënd 
dhe nga fryma jote në trupin tënd fizik. 

2.  Fuqia shëruese e Zotit lëshohet menjëherë dhe fillon të sulmojë dhe largojë sëmundjen nga trupi, ndërsa ti 

lëshon besimin tënd. 

3.  Vajosja e Zotit hyn në veprim për të shkatërruar (tumoret), hequr (sëmundjet), ose për të krijuar (pjesë të 

reja). 

4. Vajosja vazhdon të bëjë punën e Zotit në këtë situatë deri në manifestimin e plotë , kjo normalisht kërkon një 

periudhë kohe por Zoti mund ta përshpejtojë procesin, kështu që ajo që normalisht do të zgjaste 8 javë, zgjat 

vetëm disa sekonda. 

5. Gjatë kësaj periudhe kohore nuk duhet të kesh mendje të dyfishtë sepse nuk do të marrësh shërimin tënd. 

Djalli do të sulmojë me dyshime në mendimet e tua për të të detyruar të ndryshosh rrëfimin tënd, pasi ai nuk 

mund të të mposhtë në ndonjë mënyrë tjetër. 

6. Nëse ti rrëfen dyshimin ose mosbesimin, thjesht pendohu dhe kërkoji Zotit të të falë dhe pastaj përsëri lut 

lutjen e besimit. 

7. Mos shko me ato që sheh në të natyrshmen, mbaji sytë e tu të fiksuar në premtimin. 
8. Pasi të jesh shëruar, mbaje shërimin tënd dhe rezistoji tundimit për të marrë ndonjë simptomë që Satani do të 

të japë për të marrë përsëri problemin (kundërsulmi), zhvillo besimin tënd.  
9. Ti je shëruar tashmë në momentin kur u lute për herë të parë, përmes BESIMIT dhe DURIMIT (= përfshihet një 

faktor kohe), ti do të marrësh premtimet. 
 

13.0 - Shembuj nga jeta reale. 
 

1. Jo besimtarët: Joe H. - Tumor në mushkëri, i hapur për të marrë, nuk e fajëson Zotin.  
2. I krishteri i ri: Student i Shkollës së Biblës - stomak i sëmurë, u lut normalisht, një herë në pushtet.  
3. Ungjillizim në Skoci: Tumore në qafë dhe kokë, i sapokthyer në besim, 4 të rilindur.  
4. Thorsten M: Kurriz të sëmurë, u shërua por e humbi shërimin e tij, u lut përsëri, dhe përsëri, më i vështirë për t'u 

marrë sërish, besimi i tij duhet zhvilluar për të mbajtur shërimin e tij. 
5. Hedwig Mushkëri në kancer, stomak, i sapokthyer në besim, trupi ishte në gjendje të keqe.  
6. Pat K.  Aksident automobilistik, u lut ndërsa ishte gati i vdekur, i ri i konvertuar.  
7. Peter S. Dhimbja e stomakut në plazh, duhej të lutej vetë.  
8. Street Min.  Australi Këmbë e thyer, shërim i menjëhershëm.  
9. Zonja Australiane Leukemi - kundërsulmi.   
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10. Halla e Dorit Dëmtime në tru, 3 anëtarë të familjes të lindur përsëri.  
11. Peter S. Kancer në tru, sytë e verbër u hapën, tumori u tret, u ringjall nga të vdekurit, ishte në parajsë, vullneti i tij  
dhe lutja ime. 

 

14.0 - Pika për pyetjet e bëra përgjithësisht. 
 

1. Duhet të ketë një marrës që vajosja e shërimit të rrjedhë - 240v në radio. 
2. Ti mund të lutesh për dikë dhe vajosja do të të kthehet kur të vendosësh duart nëse personi nuk dëshiron të 

shërohet. 
3. Disa njerëz nuk heqin dorë nga sëmundja e tyre sepse janë të kënaqur me të, pasi gjendja mund të tërheqë 

keqardhje dhe simpati. 
4. Ka një periudhë kohore për shërimin, Ligji i Zotit dhe kjo është si fara, koha dhe korrja. 
5. Ndonjehere pasi të lutesh, personi ose gjendja përkeqësohet, ky është Satani që ushtron presion për të 

ndryshuar rrëfimin tënd të besimit në atë që sheh dhe ndjen.  
6. Kur një person është shumë i përparuar në sëmundjen, mund të jetë shumë e vështirë për ata që të ruajnë 

pozicionin e tyre për të marrë shërim. 
7. Nëse lutesh për një person dhe ata nuk shërohen, mos hiq dorë! 
8. Shëndeti hyjnor është më i mirë sesa të besosh për shërimin hyjnor gjatë gjithë kohës. 
9. Ne duhet të marrim masa paraprake normale në të natyrshmen siç janë gjumi dhe ushqimi dhe ushtrimi i 

rregullt. 
10. Pasi je lutur, mos ndalo së marri ilacet që të ka dhënë mjeku, por prit që Zoti të konfirmojë shërimin. 
11. Duhet të instistosh të marrësh shërimin, ashtu si çdo premtim i Zotit. 
12. Shërimi shpesh i lind njerëzit përsëri. 
13. Zoti e trajton çdo person njësoj, shërimi është për të gjithë njerëzit, ai nuk bën dallim midis personave. 
14. Besimi ynë duhet të ndërtohet në mënyrë që të marrim - Hebr.11:1 
15. 3 Llojet e njerëzve: -  

Mëkatari- duhet të ketë një besimtar të lutet për ta. 
I krishteri (foshnjë) mishor - dikush tjetër duhet të lutet. 

I krishteri frymëror (i rritur) - i aftë të marrë vetë.   
16. Lloje të ndryshme të vajosjes në shërbesë, në shtëpi ose në udhëtime. 
17. Lloje të ndryshme të shërimit - dhuntia e besimit, dhuntia e shërimeve, dhuntia e mrekullive.  
18. Një person duhet të jetë i uritur për të parë shërimin në shërbesë - shpresë me pritshmëri. 
19. Fryma e Shenjtë mund të shërojë si të dojë. 
20. Kur lutesh për dikë, mos vepro sipas asaj që sheh, shko me besim në Fjalën e Zotit. 
21. Kur njerëzit janë keq, ki kujdes që të mos e quash dënim kur flet me ta në lidhje me përdorimin e besimit të 

tyre, mbështeti ata me dashuri. 
22. Shërimi vjen menjëherë pasi lutesh me besim, por shumica e njerëzve nuk shërohen menjëherë, zakonisht 

gradualisht - (Marku 11: 23-24; Marku 4: 26-28) 
23. Tod Bentley – u lut për 1,000 ringjallje! 
24. Marrëdhënia me Zotin është e rëndësishme për të marrë shërimin (duke besuar Zotin dhe Fjalën e Tij) 

 
 
Nëse dëshiron të aktivizohesh në shërbesën e shërimit fillo duke u lutur për gjëra të vogla, ftohje, grip, dhimbje koke, 
etj., dhe puno deri në mundësi më të mëdha, pasi Zoti i sjell ato tek ti. 
 

 

15.0 - Besëlidhja e Zotit e Shërimit. 
 

1. Shërimi filloi me Besëlidhjen e Abrahamit. (Zan. 17: 1-5,7)  
2. Perëndia dhe Abrahami bënë një kontratë të përhershme, një marrëveshje absolute. 
3. Zoti u betua. (Zanafilla 22:16)  
4. Atëherë Zoti bekoi Abrahamin dhe farën e tij. (Zan. 22: 17,18)  
5. Marrëveshja u vulos në gjak (fjala hebraike 'besëlidhje') - të presësh aty ku rrjedh gjaku. Besëlidhja e gjakut 

është marrëveshja më e fortë mbi tokë.   
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6. Marrëveshja u nënshkrua me aktin e rrethprerjes. (Zanafilla 17: 10,11)  
7. Njeriu duhej të derdhte gjak dhe gjithçka që kërkohej ishte që njeriu të ecte drejt përpara Perëndisë dhe Zoti do 

ta bekonte njeriun tej mase. 
8. Njeriu nuk mundi ta respektonte marrëveshjen, duke mos i mbajtur kushtet e marrëveshjes. 
9. Perëndia solli priftërinë Levitike për të krijuar flijime gjaku që do të shlyenin (ose mbulonin) mëkatin. Pa 

derdhjen e gjakut nuk ka falje të mëkateve. (Heb.9:22) 
10. Prifti ofronte një qengj në altar dhe blinte faljen e mëkateve për 1 vit të quajtur "viti i shlyerjes". 
11. Perëndia pranoi sakrificën për të mbuluar hendekun midis mëkatit dhe drejtësisë, për të ruajtur besëlidhjen 

Abrahamike. 
12. Jezusi u lind (sakrifica e fundit e Testamentit të Vjetër) - (Gjoni 1:29). 
13. Sakrifica e Testamentit të Vjetër mbulonte vetëm mëkatin - flijimi i Testamentit të Ri (Jezusi) e shkatërroi 

mëkatin. (Heb.9:12) 
14. Kur ti e pranon Jezusin si flijim për ty, ti qëndron para Zotit i pastër, njësoj sikur të mos kishe mëkatuar kurrë. 
15. Kur mëkati hyri në botë ai solli me vete forcat e shkatërrimit; sëmundje vdekjeje, varfëri, frikë. (Rom. 8: 1-2) 
16. Përmes Jezusit, shpengimi ynë është i plotë. (Gal. 3: 13,14) 
17. Mallkimi i ligjit ishte ndëshkimi për cilindo person që nuk i bindej statuteve të Ligjit Levitik. 
18. Jezusi mori mbi vete mallkimin që ne të mund të merrnim bekimet. (Gal. 3:29)  
19. LiP.28: 1-14 rendit kushtet dhe bekimet, mallkimi nga v.15-68. 
20. Në mallkim gjejmë çdo sëmundje, varfëri, mungesë, dhimbje, vuajtje dhe në v61 çdo plagë që nuk ka emër 
21. Jezusi mori mbi vete mallkimin e ligjit, që ne të mund të bekoheshim, sepse ne e pranojmë sakrificën e tij si 

tonën, ne bëhemi fara e Abrahamit dhe trashëgimtarë të bekimit. 
22. Jezusi na tha që, gruaja me fluks gjaku kishte një besëlidhje përmes Abrahamit, dhe Satani e kishte lidhur atë për 

18 vjet. (Lluka 13: 11-16) 
23. Besëlidhja e Abrahamit kishte qenë në veprim për shumë vite, por për shkak të fesë dhe traditës, ata nuk e 

mbanin mend atë. 
24. Kjo grua ishte injorante për besëlidhjen e saj me Perëndinë. (Hosea 4:6)   

25. Jezusi shërbeu si një profet nën besëlidhjen e Abrahamit dhe shëroi njerëz, shërimi u takon atyre dhe shërimi të 

takon ty nëse je në Krishtin, atëherë je pasardhësi dhe trashëgimia e Abrahamit sipas premtimit - i cili përfshin 

shërimin fizik. 
26. Pjekuria shpirtërore  

1. Mëkatari 
2. I krishteri mishor (foshnja shpirtërore) 
3. I rrituri shpirtëror. 

27. Pali flet për 2 nivele të autoritetit shpirtëror. (1 Kor.3: 1-3; Heb: 5: 13; 1 Pjetrit 2: 2) 
28. Kur e pranove Jezusin si Shpëtimtar dhe e bëre atë Zot të jetës tënde, ti 'linde nga Perëndia' (1 Gjonit 5: 1) dhe 

në atë moment hyre në familjen e Perëndisë, në çështjet shpirtërore si një fëmijë i ri i lindur - rritur nga fjala. 
29. Kuptoje pozicionin tënd në Jezusin përpara Zotit. Ti je një fëmijë i Zotit dhe trashëgimtar i përbashkët me 

Jezusin. Rrjedhimisht, ti ke të drejtë për të gjitha të drejtat dhe privilegjet në mbretërinë e Zotit, dhe një nga 

këto të drejta është shëndeti dhe shërimi. 
 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


