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(I – Healing Confessions) 
(Nga Charles Capps) 

Fuqia krijuese e Perëndisë për 
shërim 

 
 

Kthimi i Fjalës së Perëndisë tek Ai 

 
Perëndia deklaron se Fjala e Tij nuk do të kthehet tek Ai 
bosh. Ne duhet ta kthejmë Fjalën e Tij duke i dhënë ZE 
asaj, dhe Ai do të krijojë frytin e buzëve tona. Rrëfimi i 
Fjalës së Perëndisë është një mënyrë për te patur 
bashkwsi me Zotin dhe për të rritur besimin tend në të 
njëjtën kohë. Unë tw sfidoj që të bwsh këto rrëfime 
biblike tri herë në ditë. Mos lejo që ky të kthehet nw një 
propozim tw pavlerw. Bëje praktikë që të marrësh ilaçin 
e Perëndisë rregullisht, ashtu si do beje me cdo ilaç 
tjetër. Atëherë ai do të bëhet JETE dhe SHËNDET për ty. 

 

 

Mjekimi i Perëndisë 
  

[Këto nuk jane citate të drejtpërdrejta biblike nga Bibla, 
por jane shpallje te parafrazuara te bazuara në 
Shkrime.] 
 

Duhet të shpallen me gojë tri herë në ditë derisa të vijë 

besimi, pastaj një herë në ditë për të ruajtur besimin. 

Nëse rrethanat behen më keq, dyfisho dozën. Nuk ka 

efekte anësore të dëmshme. 

------ 

 
1. Jezusi është Zoti i jetës sime. Sëmundjet dhe vuajtjet 

nuk kanë fuqi mbi mua. Unë jam i falur dhe i cliruar nga 

mëkati dhe faji. Unë jam i vdekur për mëkatin dhe i gjallë 

për drejtësine.                                      (Kol.1:21, 22) 

------ 

2. Unë jam i lirë nga mosfalja dhe grindja. I fal të tjerëve 

ashtu si Krishti më ka falur, sepse dashuria e Perëndisë 

eshte derdhur në zemrën time nga Fryma e Shenjtë. 

 (Mat.6:12; Ef. 4, 32; Rom.5:5) 

------ 

3. Jezusi i mbajti mëkatet e mia në trupin e Tij mbi kryq; 

prandaj unë jam i vdekur për mëkatin dhe i gjallë për 

Perëndinë dhe nga vurratat e Tij (Jezusit) unë jam 

shëruar dhe i plotë. (1 Pjetrit 2:24; Rom.6:11; 2 Kor.5:21) 

------ 

4. Jezusi mbarti sëmundjen dhe dhimbjen time. Prandaj 

nuk i jap asnjë vend sëmundjes apo dhembjes. Sepse 

Perëndia dërgoi Fjalën e Tij dhe më shëroi.                   

(Psa.107: 20) 

------ 

 
 
 

 
5. Ate, për shkak të Fjalës Tende unë jam një fitimtar. 

Unë e mund botën, mishin dhe djallin me anë të gjakut 

të Qengjit dhe fjalës së dëshmisë sime.  (1 Gjonit 4: 4; 

Zbu.12:11) 

------ 

6. Ti më ke dhënë jetën e bollshme, une e marr atë jetë 

nëpërmjet Fjalës Tënde dhe ajo rrjedh në çdo organ të 

trupit tim duke sjellë shërim dhe shëndet. (Gjoni 10:10, 

Gjoni 6:63) 

------ 

7. Ate Qiellor, unë e zbatoj Fjalën Tënde. Unë i tregoj 

kujdes për fjalët e tua. Unë nuk do të lejoj që ato të 

largohen nga sytë e mi. I mbaj ato në zemrën sime, sepse 

ata janë jeta dhe shërimi për të gjithë mishin tim. 

 (Fjalët e urta 4: 20-22) 

------ 

8. Ashtu si Perëndia ishte me Moisiun (dhe Jozueun), 

kështu është Ai me mua. Sytë e mi nuk janë të zymtë; as 

forcat e mija natyrale nuk janë zhdukur. Bekuar janë sytë 

e mi, sepse ata shohin (qartë), të bekuar janë veshët e 

mi, sepse ata dëgjojnë qartë  (LiP.34: 7; Marku 8:25) 

------ 

9. Asnjë e keqe nuk do të më ndodhë dhe asnjë murtajë 

nuk do të afrohet pranë banesës sime. Sepse ti ke 

urdhëruar engjëjt e tu te me ruajne. Ata më mbrojnë në 

të gjitha rrugët e mia. Në rrugën time është jeta, shërimi 

dhe shëndeti.  (Psa.91: 10-11; Fja.12:28) 

------ 

10. Jezusi mori lëngatat e mia dhe i mbajti sëmundjet e 

mia. Prandaj nuk pranoj që sëmundja të mbizotërojë në 

trupin tim. Jeta e Perëndisë rrjedh brenda meje duke 

sjellë shërim në çdo qelizë të qenies sime. 

                                                             (Mat.8:17; Gjoni 6:63) 

------ 

11. Jam shpenguar nga mallkimi. Galatasve 3:13 rrjedh 

në gjakun tim. Rrjedh në çdo pjesë të trupit tim, duke 

rikthyer jetën dhe shëndetin. (Marku 11:23, Luka 17: 6) 

------ 

12. Jeta tek 1 Pjetrit 2:24 është një realitet në mishin tim, 

duke sheruar çdo qelizë të trupit tim. 

------ 

13. Unë e paraqes trupin tim te Perëndia, sepse ai është 

tempulli i Perëndisë SE GJALLE. Perëndia qëndron në 

mua dhe JETA E TIJ përshkon frymen, shpirtin dhe trupin 

tim dhe unë jam mbushur me plotësinë e Perëndisë çdo 

ditë. (Rom.12: 1-2; Gjoni 14:20; Ef.3:19) 

------ 

14. Trupi im është tempulli i FRYMES SE SHENJTË. Unë i 

kërkoj trupit tim të cliroje kimikatet e duhura. Trupi im 

është në bilanc të përsosur kimik. Pankreasi im sekreton 

sasinë e duhur të insulinës për jetën dhe shëndetin.  

(1 Kor.6:19) 

------ 
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15. At' Qiellor, me Fjalën Tënde më ke dhënë jetën 

tënde. Kjo jete e ripwrtewrin trupin tim me çdo 

frymëmarrje që marr dhe çdo fjalë që flas.   

(Gjoni 6:63, Marku 11:23) 

------ 

16. Ajo që Perëndia nuk e ka mbjellë, është zhdukur dhe 

hequr nga trupi im në emrin e Jezusit. 1 Pje. 2:24 është 

gdhendur në çdo qelizë të qenies sime dhe une jam gjallë 

me jetën e Perëndisë  (Marku 11:23, Gjoni 6:63) 

 

Enjtjet, Tumoret dhe Artriti 
 

17. Jezusi mori mallkimin tim; Prandaj, une i ndaloj 

enjtjet dhe tumoret qe të mos jetojne në trupin tim. Jeta 

e Zotit brenda meje shkaterron enjtjet dhe tumoret, dhe 

shëndeti dhe forca ime ështe ripwrterire. 

(Mat.16:19; Gjoni 14:13; Marku 11:23) 

------ 

18. Enjtjet dhe tumoret nuk kanë të drejtë në trupin tim. 

Ata janë një gjë e së kaluarës, sepse unë jam cliruarr nga 

autoriteti i errësirës.  (Kol.1: 13-14) 

------ 

19. Çdo organ dhe ind i trupit tim funksionon në 

përkryerjen, ashtu si Perëndia e krijoi që të funksiononte. 

Unë e ndaloj mosfunksionim në trupin tim në emër të 

Jezusit.     (Zan.1:28, 31)  

------ 

20. Ate, Fjala jote është bërë pjesë e imja. Ajo rrjedh në 

gjakun tim. Ajo rrjedh në çdo qelizë të trupit tim, duke 

restauruar dhe transformuar trupin tim. Fjala jote është 

bërë mish; sepse ti dërgove Fjalën tënde dhe më 

shërove.  (Jakobi 1:21, Ps. 107: 20; Fja.13: 3) 

------ 

21. Fjala jote shfaqet në trupin tim, duke bere qe enjtjet 

te zhduken. Artriti është një gjë e së kaluarës. Une kërkoj 

që kockat dhe nyjet e mia të funksionojne siç duhet në 

emër të Jezusit.   (Marku 11:23, Mat.17:20) 

------ 

22. Ate Qiellor, ndërsa unë i jap ze fjalës tënde, ligji i 

Frymes së jetës në Krishtin Jezus, më bën të lirë nga ligji 

i mëkatit dhe i vdekjes. Dhe jeta jote gjalleron çdo qelizë 

të trupit tim (Rom.8:12) 

------ 

23. Artrit, zhduku! Sëmundje, largohu! Tumoret nuk 

mund të ekzistojnë në mua, sepse Fryma e Perëndisë 

është brenda meje. Sëmundja, frika dhe shtypja nuk kanë 

fuqi mbi mua, sepse Fjala e Perëndisë është shpallja ime 

(Marku 11:23, Isa.54:14) 
 

Zemra dhe Gjaku 
 

24. Faleminderit Atë që unë kam një zemër të fortë. 

Zemra ime rreh me ritmin e jetës. Gjaku im rrjedh në çdo 

qelizë të trupit tim, duke e rikthyer me bollëk jetën dhe 

shëndetin (Fja.12:14; 14:30) 

------ 

 
25. Tensioni im i gjakut është 120 me 80. Jeta e Perëndisë 

rrjedh në gjakun tim dhe pastron arteriet e mia nga të 

gjitha gjerat që nuk mbartin jetë (Marku 11:23) 

------ 

26. Rrahja e zemrës sime është normale. Zemra ime rreh 

me ritmin e jetësm duke mbajtur jeten e Perëndisë në të 

gjithë trupin tim, duke e rikthyer JETEN DHE SHENDETIN 

ME BOLLEK (Gjoni 17: 23, Efes.2:22) 

------ 

27. Une kam një zemër të fortë. Çdo rrahje zemre 

furniozon trupin tim me jetë dhe më pastron nga 

sëmundja dhe dhimbja. (Eks.23:25; Marku 11:23; Ef.3: 

19-20) 

------ 

28. I urdhëroj qelizat e gjakut për të shkatërruar çdo 

embrion të sëmundjes dhe çdo virus që përpiqet të 

banojë në trupin tim. Unë urdhëroj çdo qelizë të trupit 

tim të jetë normale, në emrin e Jezusit  

(Rom.5:17; Luka 17: 6)            

------ 

29. Çdo qelizë që nuk sjell jetën dhe shëndetin në trupin 

tim është e shkeputur nga burimi i jetës së saj. Sistemi im 

imunitar nuk do të lejojë rritjen e tumorit për të jetuar 

në trupin tim, në emrin e Jezusit  

(Luka 17: 6, Marku 11:23) 

------ 

30. Jam shpenguar nga mallkimi i ligjit dhe zemra ime 

rreh me ritmin e jetës. Fryma dhe jeta e Fjalës së 

Perëndisë rrjedh në mua duke pastruar gjakun tim nga 

çdo sëmundje dhe papastërti (Fja.4: 20-22; Gal.3:13)  

Arteriet dhe Qelizat 
 

31. Në emrin e Jezusit, arteriet e mia, nuk do të tkurren 

ose nuk do të bllokohen. Arterie, ju jeni të pastra, 

elastike dhe funksiononi ashtu si Perëndia ju krijoi për të 

funksionuar (Luka 17:6; Marku 11:23; Isa.55:11; Jakobi 3: 

2-5) 

------ 

32. Ligji i Frymes së jetës në Krishtin Jezus më ka çliruar 

nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes; prandaj, nuk do të lejoj 

mëkat, sëmundje apo vdekje për të zotëruar mbi mua 

(Rom.8: 2; Rom.6:13, 14) 

------ 

33. E njëjta Frymë që ngjalli Jezusin nga të vdekurit jeton 

në mua, duke e përshkuar jetën e Tij nëpër venat e mia, 

duke dërguar shërimin në të gjithë trupin tim.                             

(Rom.8:11) 

------ 

 
34. Në emrin e Jezusit e ndaloj trupin tim që të 

mashtrohet në çfarëdo mënyre. Trup, nuk do të 

mashtrohesh nga asnjë virus ose mikrob sëmundje. As 

nuk do të veprosh kundër jetës apo shëndetit në asnjë 

mënyrë. Çdo qelizë e trupit tim e mbështet jetën dhe 

shëndetin (Mat.12:25; 35a)  
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Sistemi i imunitetit 
 

35. Sistemi im imunitar forcohet ditë pas dite. Unë shpall 

jetën për sistemin tim imunitar. Unë e ndaloj konfuzionin 

në sistemin tim imunitar. E njëjtaFrymë që e ngjalli 

Krishtin prej të vdekurve banon në mua dhe e gjallëron 

sistemin tim imun me jetën dhe urtësinë e Perëndisë, që 

ruan jetën dhe shëndetin e trupit tim.                    

(Rom. 8:11, Fja. 4:22) 

 

Kockat dhe palca të shëndetshme 
 

36. Unë u flas eshtrave dhe nyjeve te trupit tim. Unë ju 

shpall normal në emrin e Jezusit. Kockat dhe nyjet e mia 

nuk do t'u përgjigjen asnjë sëmundjeje; sepse jeta e 

Frymes (1 Pjetrit 2:24) përshkon çdo kockë dhe nyje të 

trupit tim me JETE dhe SHENDET. 

------ 

37. O Atë, unë u kërkoj eshtrave te mia të prodhojne 

palcë të përsosur, për të prodhuar gjak të pastër që do të 

shpartallojë (luftojë) sëmundjen dhe lëngaten. Kockat e 

mia refuzojnë çdo mallkim  (Fjalët e urta16:24) 
------ 

38. Unë u kërkoj nyjeve te mia të funksionojne në 

mënyrë të përkryer. Nuk do të ketë dhimbje apo ënjtje 

në nyjet e mia. Nyjet e mia refuzojnë të lejojnë çdo gjë 

që do të dëmtojë ose shkatërrojë funksionin e tyre 

normal  (Fjalët e urta17:22) 

 

Imponimi i jetës 
 

E përzier plotesisht me besim dhe autoritet. Duhet 

shpallur me fjalët e gojes aq shpesh sa nevojiten për të 

ruajtur shëndetin dhe jetën. 

 

------ 

39. Une i shpall me guxim Fjalën e Besimit mbi ty. Unë 

kërkoj që çdo organ i brendshëm të kryejë një punë të 

përsosur, sepse ti je tempulli i FRYMES SE SHENJTË; 

prandaj unë bëj thirrje në emër të Zotit Jezu Krisht dhe 

me autoritetin e Fjalës së Tij të shenjtë që të shërohesh 

në emrin e Jezusit (Fja.12:18) 

------ 

 
40. Ate, unë i rezistoj armikut në çdo formë që ai vjen 

kundër meje - kërkoj që trupi im të jetë i fortë dhe i 

shëndetshëm dhe imponoj jetën në këtë trup  

(Jakobi 4: 7) 

------ 

41. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të shpall 

veprat e Perëndisë (Psa.118: 17) 

------ 

 
 
 

 
 
 
42. Ti i ke falur të gjitha paudhësitë e mia; Ti i ke shëruar 

të gjitha sëmundjet e mia; Ti e ke çliruar jetën time nga 

shkatërrimi; ti e keni kënaqur gojën time me gjëra të 

mira, që rinia ime të përtërihet si shqiponja (dhe sepse 

unë pres per ty, forca ime përsëritet si shqiponjat) 

(Ps.103:2-5; Isa.40:31) 

------ 

43. Zot, ti ke bekuar ushqimin dhe ujin tim dhe ke larguar 

sëmundjen nga une. Prandaj unë do të plotësoj numrin e 

ditëve të mia në shëndet (Eks.23:25, 26) 

------ 

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


