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(H - Healing Scriptures) 

(Shkrimet nga ALBB) 

Shenim:  
1. Është e rëndësishme në jetën e një besimtari që ne t'i 
japim autoritet absolut dhe mbi çdo gjë tjetër "Fjalës se 
Perëndisë", pa marrë parasysh se çfarë duan të na 
përcjellin shqisat tona (dëgjimi, shikimi, shijimi, nuhatja 
dhe ndjenja) Kjo vlen për çdo situatë të jetës në të cilën 
jemi, duke përfshirë shërimin. Mbaj mend, ne ecim me 
ane te besimit, jo me ane te shikimit. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme për ne që të mësojmë të 
shpallim "Fjalën e Perëndisë" mbi rrethanat tona 
natyrore. Edhe Perëndia nuk tha atë që pa (errësirën) 
kur krijoi botën, por foli atë që donte te krijonte 
(dritën). Si një besimtar i rilindur, Jezusi tashmë te ka 
shëruar, çliruar dhe shpëtuar nga çdo sëmundje dhe 
pikëllim. 
 
2. Sa herë që lexon në lidhje me shërbesen e Jezusit në 
shkrimet e shenjta, kushtoji vëmendje të veçantë 
fjalëve "të gjithë" dhe "çdo". 

 

Vargje mbi shërimin 
(Vargjet jane marre nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 

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".  

------ 

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.  

------ 

(LiP. 7:15 
15 Zoti do të largojë nga ti çfarëdo lloj sëmundje, nuk do 

të dërgojë mbi ty asnjë të keqe vdekjeprurëse të Egjiptit 

që ke njohur, por do t'i dërgojë mbi të gjithë ata që të 

urrejnë.  

------ 

(LiP. 30: 19-20) 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe 

tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të 

jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 20 dhe të mund ta duash 

Zotin, Perëndinë tënd, t'i bindesh zërit të tij dhe të 

qëndrosh i lidhur ngushtë me të, sepse ai është jeta jote 

dhe gjatësia e ditëve të tua, kështu që ti të mund të 

jetosh në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu: 

Abrahamit, Isakut dhe Jakobit".  

 

 

 

1 Mbretërve 8:56 
56 "I bekuar qoftë Zoti, që i dha paqe popullit të 

Izraelit, sipas gjithë atyre premtimeve që kishte 

bërë; as edhe një fjalë e vetme nuk mbeti pa u 

zbatuar nga të gjitha premtimet e bëra prej tij me 

anë të shërbëtorit të tij Moisi.  

------ 

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.  

------ 

Psalmi 91: 9-10 
9 Duke qenë se ke thënë: "O Zot, ti je streha ime, dhe e 

ke bërë Shumë të Lartin strehën tënde 10 nuk do të të 

gjejë asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t'i afrohet çadrës 

sate.  

------ 

Psalmi 91: 14-16 
14 Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë 

do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai 

njeh emrin tim.  15 Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i 

përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do ta çliroj 

dhe do ta përlëvdoj.  16 Do ta ngop me jetë të gjatë dhe 

do t'i tregoj shpëtimin tim.  

------ 

Psalmi 103: 1-5 
1 Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë 

të bekojnë emrin e tij të shenjtë.  2 Beko, shpirti im, Zotin 

dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. 3 Ai fal të 

gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e 

tua; 4 shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të 

kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri; 5 ai ngop me të 

mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. 

------ 

Psalmi 105: 37 
37 dhe e nxori popullin e tij me argjend dhe me ar: 

dhe nuk pati asnjeri ndër fiset e tij që të tronditej.  

------ 

Psalmi 107: 17-21 
17 Disa njerëz pa mend vuanin për sjelljen e tyre rebele 

dhe për mëkatet e tyre  18 ata urrenin çdo ushqim dhe 

kishin arritur në prag të vdekjes. 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.  21 

Le ta kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për 

mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve;  

------ 
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Psalmi 118: 17 
17 Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj 

veprat e Zotit.  

------ 

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.  

------ 

Fjalët e Urta 4: 20-24 
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.  24 Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje 

buzët e çoroditura.  

------ 

Isaia 41:10 
10 Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse 

unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të 

ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë 

sime. (ALBB) 

------ 

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.  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. 

(ALBB) 

------ 

Jeremia 1:12 
12 Zoti më tha: "Ke parë mirë, sepse unë vigjëloj mbi 

fjalën time që të ketë efekt".  

------ 

Jeremia 17:14 
14 Shëromë, o Zot, dhe do të shërohem, shpëtomë dhe 

do të shpëtoj, sepse ti je lavdia ime.  

------ 

Jeremia 30:10 
10 Ti, pra, o shërbëtori im Jakob, mos ki frikë", thotë Zoti; 

"mos u tremb, o Izrael, sepse, ja, unë do të të shpëtoj nga 

vendi i largët dhe pasardhësit e tu nga vendi i robërisë së 

tyre.  

------ 

Jeremia 30:17 
17 Po, unë do të të jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj 

plagët e tua", thotë Zoti, "Sepse të quajnë "e dëbuara", 

duke thënë: "Ky është Sioni për të cilin askush nuk 

kujdeset"".  

------ 

 

Joeli 3:10 
10 Farkëtoni shpata me ploret tuaj dhe ushta me 

drapërinjtë tuaj. I dobëti le të thotë: "Jam i Fortë!"".  

------ 

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.  

------ 

Nahumi 1: 9 
9 Çfarë projektoni kundër Zotit? Ai do të kryejë një 

shkatërrim të plotë: fatkeqësia nuk do të ndodhë dy 

herë. (ALBB) 

------ 

Mat.4: 23-24 
23 And 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. 24 Dhe 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.  

------ 

Mat. 8: 2-3 
2 Dhe ja, një lebros erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: ''O 

Zot, po të duash, ti mund të më shërosh''. 3 Jezusi e shtriu 

dorën, e preku dhe i tha: '','Po, unë dua, shërohu''.  Dhe 

në atë çast u shërua nga lebra e tij.  

------ 

Mat.8: 16-17 
16 When the even was come, they brought unto him 

many that were possessed with devils: and he cast out 

the spirits with his word, and healed all that were sick: 17 

That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the 

prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare 

our sicknesses. 16 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''.  

------ 

Mat. 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.  
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Mat.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. 7Shkoni 

dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria e qiejve u afrua". 

8 Shëroni të sëmurët, pastroni lebrosët, ngjallni të 

vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni.  

------ 

Mat.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. 31 

Turmat mrekulloheshin kur shikonin se memecët flisnin, 

sakatët shëroheshin, të çalët ecnin dhe të verbrit 

shihnin; dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit.  

------ 

Mat.18: 18-19 
18 Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni 

lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha 

gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe 

në qiell. 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.  

------ 

Mat.21: 21-22 
21 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: ''Në të vërtetë 

ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të 

bëni jo vetëm atë që unë i bëra fikut, por, edhe sikur t'i 

thoni këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det", kjo do të 

ndodhë. 22 Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur 

besim, do të merrni''.  

------ 

Marku 11: 22-26 
22 Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Kini 

besimin e Perëndisë! 23 Sepse ju them në të vërtetë se 

nëse dikush do t'i thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu 

në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por 

do të besojë se ajo që po thotë do të ndodhë, çdo gjë që 

të thotë do t'i bëhet. 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. 25 Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka 

kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, 

t'ju falë mëkatet tuaja. 26 Por në se ju nuk falni, as Ati juaj, 

që është në qiejt, nuk do t'jua falë mëkatet tuaja''. (ALBB) 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

Marku 16:15-18 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i 

predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është  

 

pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, 

do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i 

përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t'i 

dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 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''.  

------ 

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.  

------ 

Lluka 13: 12-16 
12 Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ''O 

grua, ti je e liruar nga lëngata jote''. 13 Dhe i vuri duart 
mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte 
Perëndinë.. 14 Por 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''. 15 

Atëherë 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? 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?''.  

------ 

Veprat 5:16 
16 Edhe një turmë nga qytetet përreth turrej në 

Jeruzalem, duke sjellë të sëmurët dhe ata që 

mundoheshin nga frymëra të ndyra  dhe të gjithë 
shëroheshin.  

------ 
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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.  

------ 

Rom.4: 16-21 
16 Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë 

mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi 

të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për 

atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi 

i Abrahamit, i cili, 17 (siç është shkruar: ''Unë të kam 

caktuar atin e shumë kombeve''), është ati i të gjithë 

neve para Perëndisë që ai besoi, i cili i jep jetë të 

vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin. 18 

Ai, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për t'u 

bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: 

''Kështu do të jetë pasardhja jote'' 19 Dhe, duke mos qenë 

aspak i dobët në besim, nuk i kushtoi kujdes trupit të tij, 

i bërë tashmë si i vdekur (ishte pothuaj njëqind vjeç) as 

barkut të vdekur të Sarës. 20 Madje as nuk dyshoi nga 
mosbesimi në lidhje me premtimin e Perëndisë, por u 
përforcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndisë; 21 

plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe 

i fuqishëm ta bënte. 

------ 

Rom.8:2 
2 sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga 

ligji i mëkatit dhe i vdekjes.  

------ 

Rom.8:11 
11 Dhe në qoftë se Fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së 

vdekurish banon në ju, ai që e ringjalli Krishtin prej së 

vdekurish do t'u japë jetë edhe trupave tuaj vdekatarë 

me anë të Frymës së tij që banon në ju.  

------ 

2 Kor.10:3-5 
3 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, 

------ 

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''), 14 që bekimi i Abrahamit 

t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të 

marrim premtimin e Frymës me anë të besimit.  

------ 

 

Gal.3:29 
29 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e 

Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit.  

------ 

Ef.6: 10-17 
10 Për çfarë mbetet, vëllezërit e mi, forcohuni në Zotin 

dhe në forcën e fuqisë së tij. 11 Vishni gjithë armatimin e 

Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të 

djallit, 12 sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe 

mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, 

kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, 

kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. 13 

Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të 

mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni 

më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë.  14 Qëndroni, pra, të 

fortë, duke patur në ijë brezin e së vërtetës, të veshur me 

parzmoren e drejtësisë, 15 dhe duke mbathur këmbët me 

gatishmërinë e ungjillit të paqes, 16 mbi të gjitha, duke 

marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të 

gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut. 17 Merrni edhe 

përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e Frymës, që është 

fjala e Perëndisë, 

------ 

Fil. 2:13 
13 sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe 

veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.  

------ 

Fil. 4: 6-9 
6 Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia 

parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe 

përgjërimesh, me falënderim. 7 Dhe paqja e Perëndisë, 

që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe 

mendjet tuaja në Krishtin Jezus. 8 Së fundi, vëllezër, të 

gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të 

ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha 

gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të 

dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse 

ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto 

mendoni. 9 Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar 

nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes 

do të jetë me ju.  

------ 

2 Tim.1:7 
7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, 

dashurie dhe urtësie.  

------ 

Heb.6:12 
12 që të mos bëheni përtacë, por t'u përngjani atyre që 

nëpërmjet besim dhe durim trashëgojnë premtimet.  

------ 
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Heb.10:23 
23 Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, 

sepse besnik është ai që premtoi. 

------ 

Heb.10: 35-36 
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.  

------ 

Heb.11:11 
11 Me anë të besimit edhe vetë Sara, ndonëse e kishte 

kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barrë dhe të lindë, 

sepse e konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin.  

------ 

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

------ 

Jakobi 4: 7 
7 Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe 

ai do të largohet nga ju!  

------ 

Jakobi 5: 13-17 
13 A vuan ndonjë nga ju? Le të lutet. A është i gëzuar 

ndokush? Le të këndojë psalme! 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, 
15 dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti 

do ta mëkëmbë; dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i 

falen. 16 Rrëfejani fajet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-

tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit 

kur bëhet me gjithë shpirt. 17 Elia ishte një njeri njësoj si 

ne me pasione, dhe u lut duke kërkuar që të mos binte 

shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.  

------ 

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. 

------ 

1 Gjonit 3: 21-23 
21 Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi 

siguri para Perëndisë; 22 dhe ç'të kërkojmë, e marrim nga 

ai, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që 

janë të pëlqyera prej tij. 23 Dhe ky është urdhërimi i tij që 

besojmë në emrin e Birit të tij Jezu Krisht dhe ta duam 

njëri-tjetrin si na urdhëroi ai.  

 

 

 

 

 

1 Gjonit 5:14, 15 
14 Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë 

diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson: 15 Dhe nëse 

dimë se ai na i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë, ne 

dimë se i kemi ato që i kërkuam atij. (ALBB) 

------ 

3 Gjonit 1: 2 
2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo 

gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi 

shpirti yt.  

------ 

Zbu.12:11 
11 Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të Qengjit, dhe 

me anë të fjalës së dëshmisë së tyre; dhe nuk e deshën 

jetën e tyre deri në vdekje.  

 

Sherbesa e Jezusit 
 

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

Gjoni 1: 1, 14 
1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe 

Fjala ishte Perëndi. 14 Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër 

ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të 

vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.  

------ 

Gjoni 4:34 
34 Jezusi u tha atyre: ''Ushqimi im është të bëj vullnetin e 

atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij.  

------ 

Gjoni 5:19, 30 
19 Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: ''Në të 

vërtetë, në të vërtetë po ju them se Biri nuk mund të bëjë 

asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati; gjërat 

në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe Biri.  30 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.  

------ 

Gjoni 6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin 

tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar.  

------ 

Gjoni 8: 28-29 
28 Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Kur ta keni lartuar Birin e 

njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj 

asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më 

ka mësuar. 29 Dhe ai që më ka dërguar është me mua; Ati 

s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i 

pëlqejnë''.  
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Gjoni 12: 44-49 
44 Pastaj Jezusi thirri dhe tha: ''Kush beson në mua, nuk 

beson në mua, por në atë që më ka dërguar. 45 Dhe kush 

më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar. 46 Unë kam 

ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të 

mos mbetet në errësirë. 47 Dhe nëse ndokush i dëgjon 

fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj; sepse unë 

nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. 48 

Kush më hedh poshtë dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka 

kush e gjykon; fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do 

ta gjykojë në ditën e fundit. 49 Sepse unë nuk kam folur 

nga vetja ime, por Ati vetë më ka dërguar dhe më ka 

urdhëruar ç'duhet të them e të shpall.  

------ 

Gjoni 14: 8-11 
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. 11 Më besoni se unë jam në Atin 

dhe se Ati është në mua; në mos, më besoni për shkak të 

vet veprave.  

------ 

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.  

 

Dhe Jezusi i shëroi të gjithë 
 

Mat.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. 24 Dhe 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.  

------ 

Mat.8: 16-17 
16 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,17 që kështu të përmbushej fjala e 

profetit Isaia kur tha: ''Ai i mori lëngatat tona dhe i mbarti 

sëmundjet tona''.  

------ 

 
 
 
 
Mat.9:35 
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.  

------ 

Mat.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.  

------ 

Mat.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. 

------ 

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''. 
41 Dhe Jezusi, duke e mëshiruar, shtriu dorën, e preku 

dhe i tha: ''Po, e dua, qofsh pastruar!''. 42 Dhe, posa tha 

këto, menjëherë lebra e la dhe u shërua.  

------ 

Marku 5: 25-34 
25 Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 

dymbëdhjetë vjetësh, 26 dhe kishte vuajtur shumë nga 

ana e mjekëve të ndryshëm duke shpenzuar gjithë 

pasurinë e vet pa kurrfarë dobie, madje duke u bërë më 

keq, 27 kur dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe 

pas shpinës preku rrobën e Jezusit, 28 sepse thoshte: 

''Nëse vetëm ia prek rrobën e tij, do të shërohem''. 29 Dhe 

menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal; dhe ajo ndjeu në 
trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. 30 Por 

menjëherë Jezusi, duke e ndjerë në vete që një fuqi 

kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: ''Kush m'i 

preku rrobat? 31 Dhe dishepujt e vet i thanë: ''A nuk po e 

sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti 

thua: ''Kush më preku?''. 32 Por ai vështronte rreth e qark 

për të parë atë që bëri këtë. 33 Atëherë gruaja, plot frikë 

e duke u dridhur, duke ditur se ç'i kishte ndodhur, erdhi 

dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. 34 Dhe ai 

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

------ 
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Marku 6: 1-6 
1 Pastaj doli prej andej dhe erdhi në vendlindjen e tij, dhe 

dishepujt e vet e ndiqnin. 2 Dhe kur erdhi e shtuna, filloi 

t'i mësojë në sinagogë. Dhe shumë, kur e dëgjonin, 

habiteshin dhe thoshin: ''Nga i vijnë këtij këto? Vallë 

ç'dituri është kjo që i është dhënë? Dhe si kryhen këto 

vepra të mëdha nëpërmjet dorës së tij? 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. 4 Por Jezusi u 

tha atyre: ''Asnjë profet s'është i përbuzur përveç në 

vendlindjen e tij, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet''. 
5 Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të 
pushtetshme, përveçse shëroi disa të lëngatë, duke 
vënë mbi ta duart. 6 Dhe çuditej për mosbesimin e tyre; 
dhe dilte nëpër fshatra përreth e i mësonte.  

------ 

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; 56 dhe 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.  

------ 

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, 19 dhe për të predikuar vitin e 

pranueshëm të Zotit''.  

------ 

Lluka 4: 40-41 
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. 41 Prej shumë vetëve 

dilnin demonë që bërtitnin dhe thoshin: ''Ti je Krishti, Biri 

i Perëndisë''. Por ai i qortonte dhe nuk i lejonte të flisnin, 

sepse ata e dinin se ai ishte Krishti.  

------ 

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.. 6 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. 
8 Dhe në çdo qytet ku të hyni, nëse ju pranojnë, hani çfarë 

t'ju vënë përpara; 9 Dhe shëroni të sëmurët që do të jenë 

në të dhe u thoni atyre: "Mbretëria e Perëndisë ju është 

afruar". 10 Por 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".  

------ 

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''.  

------ 

Lluka 13: 10-16 
10 Një të shtunë Jezusi po mësonte në një sinagogë. 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. 12 Dhe kur Jezusi 

e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ''O grua, ti je e liruar 

nga lëngata jote''. 13 Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u 
drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte Perëndinë. 14 Por 

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''. 15 Atëherë 

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? 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?''.  

------ 

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

------ 
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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.  

 

Nëse je në Krishtin 
 

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''), 14 që bekimi i Abrahamit 

t'u vijë johebrenjve me anë të Jezu Krishtit, që ne të 

marrim premtimin e Frymës me anë të besimit.  

------ 

Gal. 3:29 
29 Dhe, në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e 

Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit.  

 

Bekimet 
 

LiP.28: 1-14 
1 "Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, 

Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë 

urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë 

që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha 

kombet e dheut; 2 të gjitha këto bekime do të bien mbi 

ty dhe do të të zënë, në rast se dëgjon zërin e Zotit, 

Perëndisë tënd: 3 Do të jesh i bekuar në qytete dhe në 

fshatra. 4 I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tënd, fryti 

i tokës dhe i bagëtisë sate, pjelljet e lopëve të tua dhe 

fryti i deleve të tua. 5 Të bekuara do të jenë shporta dhe 

magjja jote. 6 Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur 

del. 7 Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që 

ngrihen kundër teje, të munden para teje; do të dalin 

kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje 

nëpër shtatë rrugë. 8 Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të 

ndodhet mbi ty në hambarët e tu dhe mbi të gjitha ato 

gjëra ku ti do të vësh dorë; dhe do të të bekojë në vendin 

që Zoti, Perëndia yt, të jep. 9 Zoti do të të vendosë në 

mënyrë që të jesh për të një popull i shenjtë, ashtu si të 

është betuar, në qoftë se do të respektosh urdhërimet e 

Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të ecësh në rrugët e tij; 10 

kështu tërë popujt e dheut do të shohin që ti je i thirrur 

me emrin e Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. 11 Zoti, 

Perëndia yt, do të të mbushë me të mira, me frytin e 

barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e 

tokës sate në vendin që Zoti u betua t'u japë etërve të tu. 
12 Zoti do të hapë për ty qiellin, thesarin e tij të mirë, për 

t'i dhënë tokës sate shiun në kohën e duhur dhe për të 

bekuar veprën e duarve të tua; ti do t'u japësh hua 

shumë kombeve, por nuk do të marrësh asgjë hua. 13 Zoti 

do të bëjë që të  

 

jesh koka dhe jo bishti, dhe do të jesh gjithnjë lart dhe 

kurrë poshtë, në rast se u bindesh urdhërimeve të Zotit, 

Perëndisë tënd, që sot të urdhëron t'i respektosh dhe t'i 

zbatosh në praktikë. 14 Kështu nuk do të shmangesh as 

djathtas, as majtas nga asnjë prej fjalëve që sot ju 

urdhëroj, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për t'u 

shërbyer atyre. (ALBB) 

 

Mallkimi 
 

LiP.28: 15-68 
15 Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë 

tënd, për të respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet 

dhe të gjitha statutet e tij që sot të urdhëroj, do të 

ndodhë që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe 

do të të gjejnë. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 

 


