
                                                                                                                                             1 | 1 

C - Çfarë SHPALL atë do të ZOTËROSH përfundimisht! 
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(C - What I Confess & Never Again - Confession Lists) 

Atë që rrëfej e zotëroj 
 (Material reference – Don Gossett) 

 
Një sfidë e hapur për të “folur vetëm Fjalën” Mat. 8:8 

 
01. UNË SHPALL, “Jezusin si Zotin tim” – UNË MARR shpëtimin!  Rom. 10:9-10 

02. UNË SHPALL, “Me anë të vurratave të tij jam i shëruar” – UNË MARR shërim!  Isa. 53:5 

03. UNË SHPALL, “Biri më ka bërë të lirë” – UNË MARR liri absolute!  Gjon. 8:36 

04. UNË SHPALL, “Dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrën time me anë të Frymës së Shenjtë” – UNË ZOTËROJ aftësinë 

për të dashur të gjithë njerëzit!  Rom. 5:5 

05. UNË SHPALL, “I drejti është i sigurtë si një luan” – UNË ZOTËROJ guxim zemërluani në luftën frymërore!  Fja. 28:1                                                                                                                         

06. UNË SHPALL, “Ai nuk do të më lërë dhe nuk do të më braktisë” – UNË ZOTËROJ praninë e Perëndisë në çdo hap që hedh!     

                                      Heb. 13:5-6                                                                                                                            

07. UNË SHPALL, “Unë jam i shpenguar nga Zoti” – UNË ZOTËROJ përfitimet e shpengimit çdo ditë!  Ps. 107:2 

08. UNË SHPALL, “Vajosja e Të Shenjtit banon në mua” – UNË ZOTËROJ arritjet barrë-shkatërruese me anë të kësaj vajosjeje.                                                                                      

                                                                                                                                             1 Gjon. 2:27; Isa. 10:27 

09. UNË SHPALL, “Në emrin e Jezusit mund të dëboj demonët” – UNË ZOTËROJ çlirime dinamike si padron i djallit.  Mar. 16:17 

10. UNË SHPALL, “Vendos duart e mia mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen” – UNË ZOTËROJ shërime pozitive për të 

shtypurit.  Mar. 16:18 

11. UNË SHPALL, “Jam shermend i hardhisë së gjallë” – UNË ZOTËROJ jetë nga hardhia kudo që shkoj!  Gjon. 15:5 

12. UNË SHPALL, “Jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus” – UNË ZOTËROJ aftësinë për të qënë i lirë në praninë e shenjtë të 

Perëndisë, dhe fitimar në praninë e satanit!   2 Kor. 5:21 

13. UNË SHPALL, “Jam një tempull i Perëndisë së gjallë” – UNË KAM Perëndinë që banon në mua dhe ecën me mua! 2 Kor. 6:16 

14. UNË SHPALL, “Perëndia im do të sigurojë për të gjitha nevojat e mia” – UNË ZOTËROJ gjithçka që kam nevojë!  Fil. 4:19 

 

 

Lista e gjërave që nuk do të bëj më kurrë 
 (Material reference – Don Gossett) 

 
Një sfidë e hapur për të “folur vetëm Fjalën” Mat. 8:8 

 
01. Nuk do të shpall më kurrë “Nuk mundem”, sepse “Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.”  Fil. 4:13  

02. Nuk do të shpall më kurrë mungesa, sepse “Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në 

lavdi në Jezu Krisht”.  Fil. 4:19 

03. Nuk do të shpall më kurrë frikën, sepse “Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie.”  2 Tim. 1:7 

04. Nuk do të shpall më kurrë dyshime dhe mungesë besimi, sepse “Perëndia i ka dhënë secilit sipas masës së besimit.” 

Rom. 12:3 

05. Nuk do të shpall më kurrë dobësi, sepse “Zoti është forca e jetës time.” dhe “Populli i atyre që njohin Perëndinë e tyre do të 

tregojë qëndresë dhe do të veprojë.”  Ps. 27:1; Dan. 11:32 

06. Nuk do të shpall më kurrë supremacinë e satanit mbi jetën time, sepse “Sepse ai që është në ju është më i madh se ai që 

është në botë.” 1 Gjon. 4:4 

07. Nuk do të shpall më kurrë humbje, sepse “Perëndia na bën të ngadhënjejmë gjithnjë në Krishtin Jezus.” 2 Kor. 2:14 

08. Nuk do të shpall më kurrë mungesë njohurie, sepse “Krishti Jezus u bë për ne dituri nga Perëndia.”  1 Kor. 1:30 

09. Nuk do të shpall më kurrë sëmundje, sepse “Me anë të vurratave të Tij unë jam i shëruar.” dhe “Jezusi vetë i mori lëngatat 

tona dhe i mbarti sëmundjet tona.” Isa. 53:5; Mat. 8:17 

10. Nuk do të shpall më kurrë shqetësime dhe vështirësi, sepse “Unë do të hedh gjithë merakun tim mbi, sepse ai merakoset 

për mua.” Në Krishtin jam i lirë nga “meraku”!  1 Pjet. 5:7 

11. Nuk do të shpall më kurrë skllavëri, sepse “atje ku është Fryma e Zotit, atje është liria.” Trupi im është tempulli i Frymës së 

Shenjtë! 2 Kor. 3:17 

12. Nuk do të shpall më kurrë dënim, sepse “Tani, pra, nuk ka më asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu”. Unë jam në 

Krishtin; prandaj jam i lirë nga dënimi.  Rom. 8:1 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 

 


