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(F – Ten Major Benifits of Favour) 

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

 

Dhjetë Përfitimet Kryesore të Favorit 

Unë kam favorin e Perëndisë mbi mua. 
 
Shënim: Kur sheh pjesët e nënvizuara vendos emrin 
tënd dhe shpalle vargun dhe premtimin për veten 
tënde. 
 
1. Zan.39:21 
21 Por Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj 

tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut  

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell rritje dhe 

promovim mbinatyror. 

 

2. Eks. 3:21 
21 Dhe do t'i jap këtij populli të mira para syve të 

egjiptasve; dhe do të ndodhë që kur të niseni, nuk do të 

shkoni duarbosh; (ALBB) 

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell 

restaurimin e gjithçka që armiku me ka vjedhur. 

 

3. Eks.11: 3 
3 Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve; 

edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e 

Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit dhe në sytë e 

popullit.  

 

• Atë ky premtim Yti për jetën time, sjell nder në 

mes të armiqve të mi. 

 

4.  LiP.33:23 
23”Për sa i përket Neftalit, ai tha: "O Neftali, i ngopur me 

favore dhe i mbushur me bekime të Zotit, pushto 

perëndimin dhe jugun".  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell asete në 

rritje, sidomos në fushën e pasurive të 

paluajtshme. 

 

5. Joz.11:20 
20 Në fakt ishte Zoti vetë që fortësonte zemrën e tyre që 

të bënin luftë kundër Izraelit, me qëllim që Izraeli të 

vendoste shfarosjen e tyre pa asnjë mëshirë për ta, por 

t'i zhdukte nga faqja e dheut ashtu si e kishte urdhëruar 

Zoti Moisiun.  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell fitore më 

të mëdha edhe tani në mes të 

mosmarrëveshjeve të pamundura. 

 

 

 
 
6. 1 Sam.16:22 
22 Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait: "Të lutem, lëre 
Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim".  
 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell njohje 

edhe kur më duket se ka më pak gjasa për ta 

marrë atë. 
 

7. Est.2:17 
17 Mbreti e dashuroi Esterin më tepër se gjithë gratë e 

tjera, dhe ajo gjeti hir dhe mirëdashje në sytë e tij më 

tepër se tërë vajzat e tjera. Kështu ai i vuri mbi kokë 

kurorën mbretërore dhe e bëri mbretëreshë në vend të 

Vashtit. (ALBB) 

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell  

përparësi dhe trajtim të preferuar. 
 

8. Est.5: 8 
8 Në qoftë se kam gjetur hir në sytë e mbretit dhe në 

qoftë se mbretit i pëlqen të plotësojë kërkesën time dhe 

të më japë atë që kërkoj, le të vijë mbreti me Hamanin 

në banketin që unë do t'u përgatis atyre, dhe nesër kam 

për të bërë ashtu si ka thënë mbreti".  

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell peticione 

të dhëna nga autoritetet civile të 

paperëndishme. 
 

9. Est.8: 5 
5 dhe tha: "Në se i duket mirë mbretit, në rast se 

kam gjetur hir në sytë e tij, në rast se çështja i duket 

gjithashtu e drejtë mbretit dhe në rast se gjej 

pëlqim nga sytë e tij, të shkruhet për të revokuar 

dokumentet e hartuara nga Hamani, bir i 

Hamedathas, agagitit, që ai shkroi për të 

shkatërruar judenjtë që janë në të gjitha krahinat e 

mbretit. 

 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell politika, 

rregulla, rregullore dhe madje edhe ligje nëse 

është e nevojshme për t'u ndryshuar ose për t'u 

kthyer në avantazhin tim. 
 

10. Psalmi 44: 3 
3 Në fakt nuk e pushtuan vendin me shpatën e tyre dhe 

nuk qe krahu i tyre që i shpëtoi, por ishte dora jote e 

djathtë, krahu yt dhe drita e fytyrës sate, sepse të 

pëlqenin.  
 

• At', ky premtim Yti për jetën time, sjell beteja të 

fituara në të cilat nuk kam për të luftuar. 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 


