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Sayedna Christian 
Michel Harfouche

Ti je një mrekulli-bërës

“Autoriteti juaj duhet të rrjedhë nga një siguri e brendshme në Perëndinë 
që ju jeni një një mrekullibërës nëpërmjet Krishtit, që mjedisi përreth jush 
duhet të bindet për shkak të aftësisë të dhënë nga Perëndia në ju, dhe që ju 
nuk jeni në këtë botë si viktimë por jeni dritë që rrezaton Ungjillin e Jezus 
Krishtit.”
“Ju jeni një dëshmitar i gjallë dhe një letër e hapur për të gjithë njerëzit. 
Mendoni se Perëndia dëshiron që njerëzit të lexojnë “letrën” tuaj dhe të 
gjejnë aty papunësi, dështim, thyerje, refuzim, dhimbje, dhe kështu me 
radhë?”
“Jo! Njerëzit duan të lexojnë fitore, begati, bollëk, shëndet, mendje të 
kthjellët dhe normalitet në jetën tuaj – dhe kjo është çfarë dëshiron Perën-
dia për ju.”

– Sayedna Christian Michel Harfouche në Të kryesh të pamundurën

Mbi Autorin
Si At themelues i Kishës mbarëbotërore, Sazedna Christian Michael Har-
fouche po fiton shpirtra nëpërmjet Urdhërimit të Madh, duke shpallur La-
jmin e Mirë të Ungjillit të shoqëruar me Shenja dhe Mrekulli të Frymës 
së Shenjtë. Ai njihet nga shumë njerëz si “Njeriu i Mrekullisë.” Misioni i 
Kishës Globale Apostolike vazhdon të përfshijë vepra bamirëse në të gjithë 
botën, turne ndërkombëtarë dhe kombëtarë, si edhe përgatitje dhe dialogim 
që theksojnë “unitetin e besimit.” Zelli dhe pasioni i tij ka bërë që të për-
shkojë globin shumë herë gjatë vitit për të dhënë mësim kurse të intensi-
fikuara trajnimi, duke fuqizuar drejtues kishash në mënyrë që të pranojnë 
veprën e mbinatyrshme të Krishtit. Si një autor i dëgjuar dhe një shërbyes 
dinamik, zelli i zemrës së tij është të shikojë në të gjithë botën dishepuj që 
përjetojnë autoritetin e tyre mbi veprat e errësirës. Në vitin 2012 ai diplo-
moi 25,064 dishepuj nga 216 vende dhe kombe. Së bashku me gruan e tij, 
Doktori është duke përdorur çdo mjet komunikimi për të ndarë zbulesën, 
për të shpallur paqen, për të ndihmuar në veprat e mëshirës, dhe për të 
vazhduar në fitimin e miliona shpirtrave me ilaçin  e fuqishëm të ungjillit.
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I dashur lexues, 

Nuk është rastësi që po lexon këtë libër pikërishit tani. Ju jeni 
zgjedhur me kujdes nga Perëndia dhe ky është rasti yt hyjnor. 
“Të kryesh të pamundurën” është dhurata jonë falas për ju.  
Perëndia ju ka zgjedhur për të qënë dëshmitari i Tij në kombin 
tuaj, për të qënë drita që shkëlqen në errësirë.  

Ne dëshirojmë t’ju pajisim me qëllim që të kryeni gjithçka që 
Perëndia ju ka thirrur të kryeni.  

Ky libër është pjesë i një kursi studimor biblik të quajtur Instituti 
Ndërkombëtar i Mrekullisë [International Miracle Institute]. 

Nëse ju ka pëlqyer ky libër, ju lutem të na shkruani në adresën: 
info@globalrevival.com dhe na tregoni sesi ju ka ndryshuar jetën 
tuaj.

Ne do të dëshironim që t’ju mbështesnim në edukimin tuaj bib- të dëshironim që t’ju mbështesnim në edukimin tuaj bib-t’ju mbështesnim në edukimin tuaj bib-
lik. 
Na kontaktoni sot që merrni mbështetjen që ju nevojitet! 

Christian Harfouche Ministries 421 North Palafox Street Pen-
sacola, Florida 32501United States of America 
Ministry website: www.globalrevival.com 

Bible school website: www.imilive.org    

Telephone: 850-439-6225 
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Kapitulli 1

Të Jetosh në Dimensionin 
e Shenjave dhe Mrekullive

Perëndia do të na jape një jetë të mbushur me mrekulli. 
Ne mund të mësojmë që të bashkëpunojmë me Të dhe ta 
lejojmë të sjellë fuqinë e Tij mrekullibërëse në jetët tona. 
Në këtë libër do të eksplorojmë sesi ndodhin mrekullitë, 

për vajosjen e mrekullisë, për autoritetin mbi frymërat e liga, si 
të marrim mrekullinë tonë nga Perëndia dhe sesi të jemi të hapur 
ndaj dimensionit të mbinatyrshëm të Perëndisë. Pali përmend 
mrekullitë kur i adresohet galatasve: 

Ai që ju jep juve Frymën, dhe kryen midis jush vepra 
të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit apo me 
anë të predikimit të besimit? 

                                      Galatasve 3:5 

Patjetër që përgjigjja është besimi. Pikë së pari, nga ky varg kup-
tojmë që dikush në kishën e Galacisë po shërbente Frymën – jo 
vetëm pagëzimin në Frymën e Shenjtë, por gjithashtu edhe gjëra 
frymore. Së dyti, është e dukshme që dikush në kishën e Galacisë 
kryente mrekulli. Kjo do të thotë që është biblike që të kesh një 
mrekullibërës në kishë. 
Ne e dime se kush është Mrekullibërësi, apo jo? Meqë Ai jeton 
në ne, atëherë edhe ne kemi potencialin që të jemi mrekullibërës. 
Vini re se kush është kriteri për të kryer mrekulli: Ju nuk kryeni 
mrekulli me anë të ligjit, por me anë të dëgjimit të besimit.    
Kjo do të thotë që jo vetëm të marrësh mrekullinë nga Perëndia 
me anë të besimit, por gjithashtu ta ndash dhe ta administrosh 
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mrekullinë tek të tjerët për shkak se ke dëgjuar besim dhe e ke 
bërë veten një instrument që përdoret për mrekulli. 
Jezusi i thirri veçmas nxënësit e Tij dhe u dha pushtet. Pasi ata e 
morën, Ai u tha, “Tani shkoni.” Ata kurrë nuk kërkuan më push-
tet. Ata dolën dhe kryen veprën që Ai i pajisi për të kryer. 

Zoti flet
Një mënyrë sesi na flet Zoti është në formën e fjalëve. A keni 
dëgjuar zërin e tij të ulët dhe të qetë që t’ju vijë në formën e fjalëve 
dhe t’ju thotë, “Mos e bëj këtë,” ose “Bëj këtë.” Këtë fenomen e 
quajmë fjalë njohurie.  
A keni ndjerë një intuitë apo një paralajmërim të brendshëm? A 
keni dëgjuar dikë që të thotë diçka, por në të vërtetë në shpirtin 
tuaj keni ndjerë krejt diçka tjetër? A keni gjetur veten të përfshirë 
në një aktivitet, por diçka brenda jush ju thoshte “jo”? 
Zoti nuk na flet vetëm në formën e fjalëve, por na flet gjithashtu 
në formën e perceptimit, intuitës dhe fjalës së njohurisë. 
Fjala e njohurisë mund të vijë tek ne pa fjalë. Kjo do të thotë që 
ke ndjesinë që thjesht e di. Sa prej jush e kanë dëgjuar veten të 
thotë, “E dija që kjo do të ndodhte. Thjesht nuk doja ta besoja.” 
Ju mund të mendoni që njohuria vjen sepse jeni shumë të zgjuar, 
por në fakt vjen sepse I Gjithëdituri jeton brenda jush. Ka gjëra 
të caktuara që thjesht i dini, dhe ndërsa e kultivoni dhuratën e 
Perëndisë brenda jush, do të mësoni të ecni më me përpikmëri 
në të mbinatyrshmen. Ju mund t’i njihni gjërat në mënyrë të mbi-
natyrshme.  

Rrethanat për një mrekulli 
Pastaj ai hyri përsëri në sinagogë dhe aty ishte një njeri 
që kishte një dorë të tharë. Dhe ata po e ruanin në se do ta 
shëronte ditën e së shtunës, që pastaj ta paditnin. Dhe ai 
i tha njeriut që e kishte dorën të tharë: ``Çohu në mes të 
të gjithëve!`` Dhe u tha atyre: `A është e lejueshme ditën e 
së shtunës të bësh të mirë apo të keqe, të shpëtosh një jetë 
apo ta vrasësh?`. Por ata heshtnin. 
                                                                            Marku 3:1-4 

Më lejoni t’ju tregoj rrethanën për një mrekulli, sepse një mrekul-ë lejoni t’ju tregoj rrethanën për një mrekulli, sepse një mrekul-t’ju tregoj rrethanën për një mrekulli, sepse një mrekul-
li bëhet shpesh sfiduese. Në fakt, shpeshherë rrethana për një 
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mrekulli është një pamundësi! Mrekullitë nuk vijnë të na thonë, 
“Ja ku jam. Jam gati për t’u shpalosur!” Përkundrazi, gjithmonë 
mrekullitë duken të pamundura.
Jezusi hyri në sinagogë dhe gjeti një njeri me dorë të tharë. Atij i 
nevojitej shërim, por problemi ishin njerëzit fetarë. Ata rrinin të 
ulur aty duke thënë, “Le të shikojmë nëse Ai do ta shërojë ditën 
e shtunë!” 
Kam qënë në kisha ku një pjesë ishte e mbërthyer nga një shpirt 
dorështërnguar. Kur i predikoni ungjillin një grupi të tillë, të 
gjithë bërtasin “Halleluja!”, por kur pastori del dhe thotë, “Do të 
mbledhim një ofertë,” pa u thënë asnjë fjalë, me një buzëqeshje 
në disa prej fytyrave të tyre, mund të ndjesh një mur që ngrihet 
dhe një trysni që të shtyp.  
Pa thënë asnjë fjalë, ata mund të ushtrojnë shtypje mbi shërbesën 
dhe të ndikojnë ofertën. Qëndrimi i tyre përfaqëson llojin e va-
josjes që i karakterizon.

Të dallosh shpirtrat shtypës
Kam dëgjur pastorët të thonë, “Falë Zotit filan familje e la kishën. 
Pas ikjes së tyre, të dhjetat dhe ofertat arritën kulmin.” Ata njerëz 
kishin një shpirt kontrollues dhe dorështërnguar. Nuk kishin pse 
të vinin vërdallë duke u ankuar. Ata e mbartnin fortesën me vete. 
Mund të shkosh në kisha që nuk besojnë në dhuntitë e Frymës, 
dhe njerëzit që rrinë ulur aty do të të lejojnë t’u predikosh një 
Fjalë të mirë. Por në momentin që fillon të lëvizësh në gjërat e 
Frymës, ndjen një pengesë ndaj dhuntisë tënde. Këta njerëz që 
rrinë ulur dhe thonë në zemrat e tyre, “Jam kurioz se çfarë do të 
bëjë?” 
A të kanë penguar ndonjëherë? Edhe pse nuk të kanë thënë që po të 
pengojnë, ndërsa ke qënë duke u folur e ke ditur që distanca midis 
tyre dhe teje ishte kilometra të tëra larg. E dije që fjalët nuk po depër-
tonin gjëkundi. Ndoshta nuk po i përdornin duart për të t’i kthyer 
mbrapsht fjalët në gojën tënde por kjo ishte ndjesia në atmosferë. 
Po përpiqem t’ju tregoj se edhe pse mrekullitë janë të thjeshta, 
ato nuk ndodhin lehtësisht. Ato janë një pamundësi. 
Në këtë histori, pengesa në rrugën e Jezusit ishte një ndikim i të 
ashtuquajturve fetarë mbi një njeri që e kishte dorën e tharë. Kjo 
ndodh edhe sot. Unë njoh pastorë që kanë ngritur kisha të mira, 
por për shkak se ata lëviznin në dhuntitë e Frymës, pastorë që 
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nuk besonin në gjërat e Frymës ktheheshin në armiq të tyre, dhe 
pastaj shkonin në radio dhe televizion për t’i sulmuar. 

Atmosferta e duhur
Ne duhet të jemi në dijeni për atmosferën që kontrollon dimen-
sione të caktuara. Ajo që u është mësuar njerëzve mund të kthe- të caktuara. Ajo që u është mësuar njerëzve mund të kthe- Ajo që u është mësuar njerëzve mund të kthe-
het në një pengesë kur përpiqeni t’u shërbeni. Për shembull, nëse 
takoheni me dikë në dhomën e babait të tij ateist, dhe babai i tij 
është i pranishëm, nuk do të keni ndonjë rezultat domethënës. 
Nga ana tjetër një i sëmurë për të cilin janë bërë shumë lutje nuk 
do të marrë shërim sipas mënyrës që ndodh zakonisht.         
Duhet të gjejmë një mënyrë për t’ua përcjellë të vërtetat frymore 
njerëzve që ata t’i pranojnë. Kjo është arsyeja pse Zoti ndonjëherë 
zgjedh të veprojë para se të predikojmë Fjalën. 
Hamendësimi ynë është se kur të shkojmë në kishë predikuesi do 
të predikojë pastaj do t’u shërbejë njerëzve. Djalli e di këtë, dhe 
para se Fjala të përfundojë, ai sulmon mendjet e disa njerëzve dhe 
i lodh. Kur vjen koha që shërbyesi i Fjalës të veprojë në dhunti, të 
gjithë ndihen të çoroditur. 
Një grua me një problem ijesh më kërkoi që të lutesha. Ajo ishte 
një nga ato për të cilat ishin bërë lutje e stërlutje. E mbërtheva 
dhe e tërhoqa nga karrigia, duke e detyruar që të vraponte. Dhe 
kur u detyrua të vraponte, ajo mundi të shërohej. Vrapuam bash-
kë përgjatë kishës. Papritmas ajo pa që nuk kishte më dhimbje. 
Në bibël shikojmë Jezusin të zhvendosë njerëzit nga zona nega-
tive e influencës dhe t’i ndihmojë të marrin mrekullinë e tyre. 
Ndodhia e njeriut me dorën e tharë është një situatë e tillë. 
Në atë sinagogë, turma që vështronte Jezusin nuk po thoshte, 
“Oh, halleluja, Ai do ta shërojë këtë njeri të sëmurë! Oh, mezi 
po pres që dora e tharë e atij të shkreti të shërohet.” Jo, ata po 
thonin, “Të shohim nëse ky njeri do të shërojë ditën e shtunë.”
A keni hasur ndonjë person apo turmë të tillë? A keni qënë ndon-
jëherë pranë ndonjë të afërmi që ju ka nxitur, “Jepi, fol akoma për 
Jezusin!” Ata nuk e thanë me zë të lartë, por ju ndjetë refuzimin 
e heshtur ndaj gjërave të Perëndisë.
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Mburoja e Dyshimit
Paralelisht me mburojën e besimit, ekziston dhe një mburojë 
dyshimi që janë mosbesimi, fetaria dhe mendja e mbyllur. 
Ekziston një mburojë që kundërshton fuqinë e Perëndisë dhe 
dëshminë e Jezusit. Dhe ata farisenj e kishin atë mburojë. Ata nuk 
bënin asgjë, por thoshin, “Të shohim se çfarë do të kryejë Ai të 
shtunën.” Dhe prisnin ta akuzonin. 
Jezusi e dinte. Ai i pa dhe u tha, “…a është e ligjshme të bësh 
mirë të shtunën, apo të keqen? Të shpëtosh jetë, apo të vrasësh?”
Perëndia është praktik. Për të kuptuar motivimin tuaj bazë për të 
kryer mrekulli apo për të përcjellë vullnetin e Perëndisë tek një 
individ, ju e filloni me pyetjen, “A është mirë, apo keq?” Ky është 
rregulli bazë. Çdo ditë  duhet të jeni në gjendje të bëni mirë. Mbi 
të gjitha, Perëndia nuk tha, “Veçojeni të shtunën për të mos bërë 
mirë. Mos bëni mirë të shtunën.”

Konfrontimi i Fortesave
Jezusi e konfrontoi menjëherë fortesën duke pyetur, “Çfarë është 
më mirë, të bësh të mirën apo të keqen?” Ai po godiste jetën e 
tyre mendore. Bibla thotë që ata nuk iu përgjigjën. Ndonjëherë 
kur njerëzit nuk përgjigjen, ata janë në mënyrë të ndërgjegjshme 
ose të pandërgjegjshme rebelë për shkak se janë të robëruar nga 
forcat e errësirës. 
Jezusit iu desh që të godiste atë fortesë kundërshtimi dhe të hiqte 
vëmendjen e turmës nga njeriu nevojtar. Më pas Atij iu desh që 
të fokusonte sytë e nevojtarit tek ai dhe ta përgatiste për marrjen 
e shërimit. 
Nëse dikush qëndron para jush për t’u shërbyer, përqendroni 
vëmendjen e personit para se të përcjellni dhuratën e Perëndisë 
tek ai. Mos e lejoni djallin të bëjë njësoj! 
Ndonjëherë presioni vendoset mbi ju që të veproni në një mënyrë 
të caktuar. Për shembull, kur shqetësimet, peshat e rënda dhe 
nevojat përpiqen t’ju mposhtin, ekziston një presion i caktuar që 
ju bën të veproni sikur jeni të robëruar nga këto gjëra. 
Kërkon forcë që të veprosh në një mënyrë krejt tjetër. Kështu ve-
proi dhe Jezusi në sinagogë. Ai i tha njeriut, “Çohu dhe qëndro 
këtu në mes.” Ky është guxim.
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Vajosja theu zgjedhën
Një herë po predikoja në Alabama, dhe ndjeva sikur Fryma e 
Zotit donte që të vepronte. Megjithatë, njerëzit ishin kaq të ngurtë 
me fetarinë, kaq të robëruar, saqë jo vetëm që nuk adhuronin por 
nuk mund të përsërisnin frazën, “Lavdia është këtu.” Unë bëra 
disa hapa para-prapa duke i nxitur, “Thoni, ‘Lavdia është këtu.’” 
Por askush nuk foli.
Adoleshentët rrinin të gozhduar në karriget e tyre duke përtypur 
çamkakëz. Asnjë lloj druajtje apo vajosje nuk kishte në atë vend. 
Më duhet të merrja një vendim: të predikoja diçka që nuk kishte 
lidhje me askënd, të mbyllja biblën dhe të ulesha, ose të bëja diç-
ka. 
Ndërsa bëra disa hapa, fillova të çliroja vajosjen që ishte brenda 
meje. Vazhdoja të thoja, “Lavdia është këtu. Lavdia është këtu.” 
Nuk zgjati shumë dhe një vajosje e fortë ra mbi mua, dhe u ndod-
ha tek një vend në Zotin ku ndjeva se mund të përshkoja një mur 
tej e tej. Ndjeva që Perëndia dhe unë ishim në ujdi. Perëndia po 
më thoshte, “Jepi, vepro mbi ta!”
Zbrita nga platforma, shkova tek personi i parë që pashë, e 
mbërtheva nga qafa dhe e shkunda me forcë. Sapo veprova 
kështu, fuqia e Perëndisë e goditi , dhe ai kërceu nga karrigia 
dhe ra në dysheme. Zbrita poshtë tek rreshti dhe veprova kështu 
me rreth njëzet persona. Ata u ngulën përtokë. Tani adoleshentët 
flisnin në gjuhëra me lotët që u rridhnin faqeve.
U ktheva në platformë dhe thashë, “Mos guxoni të më zemëro-
heni sepse më patë që shkunda dikë. Në fakt unë do të flas diçka 
që nuk e kam thënë kurrë në shërbesën time.” Menjëherë mendja 
më tha, “Çfarë do të them?” Pastaj dëgjova veten që të thoshte, 
“Nëse jeni këtu sonte dhe keni nevojë të shkundeni, vraponi këtu 
përpara.” E gjithë kisha vrapoi tek radha e parë!
Qafë dhe shpinë u shëruan dhe njerëz ranë përtokë në frymë, 
duke qarë nga fuqia e Perëndisë. Patëm një lëvizje të Perëndisë! 
Pse? Ishte vajosja që theu zgjedhën. Aty ekzistonte një pamundësi.

Predikimi i ilustruar i Jezusit 
E urrej kur armiku ndikon një turmë të tërë dhe i vendos barriera 
predikuesit. Këtë problem hasi dhe Jezusit në sinagogë. Madje Ai 
nuk u kërkoi njerëzve të përsërisnin ndonjë gjë pas Tij. Thjesht Ai 
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i pyeti, “Çfarë është më e drejtë, të bësh mirë apo të bësh keq?” 
Asnjë reagim nuk pati.

Atëherë ai, si i shikoi rreth e qark me zemërim, i hid-
hëruar për ngurtësinë e zemrës së tyre [në greqisht-
en origjinale është fjala për “budallallëkun” dhe jo 
“ngurtësinë” ], i tha atij njeriu: ``Shtrije dorën tënde!``. 
Ai e shtriu, dhe dora e tij u shëndosh përsëri si tjetra.

Marku 3:5 

Jezusi u hidhërua për budallallëkun e zemrave të tyre. E keni 
parasysh, që dikush mund të jetë mendjezgjuar dhe zemërtrashë 
në të njëjtën kohë. Këta lloj njerëzish ishin farisenjtë. Kur turma 
nuk iu përgjigj pyetjes së Tij, Ai i pa me zemërim. Ky ishte një 
predikim i ilustruar!  
Shpirti i akuzimit ishte në sinagogë, por Jezusi me anë të fuqisë 
së Frymës së Shenjtë, e theu ndikimin fetar të njerëzve mbi atë të 
sëmurë, dhe i hodhi krahët atij para të gjithëve. Jezusit iu desh të 
përcillte besim tek njeriu nevojtar para se ai të merrte mrekullinë 
e tij.
Kjo nuk është gjithmonë një detyrë e lehtë. Ndonjëherë ka edhe 
barriera. Më pëlqen kur vajosja bie mbi ne predikuesit dhe pa-
pritmas bëhemi njerëz të guximshëm. Ka situata kur na duhet të 
këmbëngulim në dimensionin frymor para se vajosja të vijë mbi 
ne, si edhe ato situata të tjera kur na duhet të thyejmë ndikimet 
dhe pengesat që mund të shuajnë Frymën e Shenjtë dhe të ndalo-
jnë veprimin e Perëndisë.
Njeriu nevojtar qëndronte atje në mes duke thënë, “Prit një 
sekondë. Po, qënka e shtunë, por është mirë të shërosh të sh-
tunën. Do të isha mirënjohës ndaj Perëndisë nëse Ai do të më 
shëronte të shtunën!” Kështu fliste besimi i tij. 
Por kur pa nga Jezusi, ka menduar, “O Zot i madh, ky rabi po i 
sfidon gjithë këta farisenj. Po i vështron në sy, dhe ata nuk kanë 
asnjë kundërshtim”.
Perëndia mund ta shpjerë djallin në një cep ku nëse thotë diçka 
është fajtor, dhe nëse nuk thotë asgjë, do të qëndrojë diku aty me 
maskën të çjerrë. 
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Ëngjëlli mbrojtës problematik
Vite më parë, isha në një takim me njerëz të biznesit. Isha ulur në 
krye të tavolinës kur një i dehur vjen nga rruga duke bërë zigzag 
dhe ndërpret takimin.
Disa nga vëllezërit e mbërthyen dhe e nxorën jashtë, duke u për-
pjekur që t’i dëshmonin. Gruaja që jetonte me të (nuk mendoj se 
ishte gruaja e tij) ishte aty, dhe ajo kishte një frymë të ligë mbi 
vete. Ajo mendonte se ishte “ëngjëlli i tij mbrojtës” dhe i rrinte 
afër ndërsa vëllezërit përpiqeshin t’i shërbenin. 
Fryma e Zotit më tha që të shkoja jashtë pas tyre. Kur hyra në 
korridor, të pesë burrat ishin ende rreth e qark të dehurit, dhe e 
dashura e tij ishte ende aty duke iu varur nga pas. U nisa drejt 
atij grupi dhe u thashë, “Më falni.” Ata u sprapsën. Vështrova 
të dehurin dhe të dashurën e tij. Mund ta ndjeje interferimin në 
frymë.
Iu ktheva asaj, “Ec dhe ulu atje, dhe mbaj qetësi!” Ajo u bind. Pasi 
ajo iku, e kapa të dehurin dhe vendosa duart mbi të. Ai ra me 
fytyrë përdhe nga fuqia e Perëndisë. 
E ktheva dhe i thashë, “Më shiko në sy!” Kur veproi kështu, i thashë, 
“Dil prej tij, në Emër të Jezusit!” Dhe ai lëshoi një “Ahhh,” dhe djalli 
doli prej tij. Kurrë nuk do të çlirohej nëse “ëngjëlli i tij mbrojtës” do 
të lejohej të interferonte në përpjekjet për t’i shërbyer atij.

Një magjistar fut hundët në punët e Palit 
Një arsye pse të krishterët e kishës së hershme ishin shumë të 
suksesshëm në të dëshmuarit për Krishtin ishte sepse hoqën 
pengesat nga rruga e shërbesës së tyre me anë të pushtetit të 
Perëndisë. 
Në një mënyrë dramatike Pali hoqi qafe një magjistar që quaj-
tur Elimas, i cili u përpoqa të largonte nga besimi një pushtetar 
rajonal, një deputet. Bibla thotë që magjistari e kundërshtoi Pal-
in. Si mundet një magjistar të kundërshtojë një apostull? Çfarë 
mund të robërojë një pushtetar që ta largojë nga besimi? Duhet të 
jetë diçka e mbinatyrshme. Djalli e di që e mbinatyrshmja ose do 
të çojë drejt Perëndisë, ose drejt djallit. Kjo njohuri ose të robëron, 
ose të çliron.
Kur Pali mbaroi punë me magjistarin, deputeti tha, “Do t’i bash-
kohem kësaj kishe.”Ja çfarë bëri Pali për të larguar këtë pengesë: 
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Atëherë Sauli, i quajtur edhe Pal, i mbushur me Frymën 
e Shenjtë, i nguli sytë mbi të dhe tha: `O njeri plot me 
çdo mashtrim dhe çdo farë ligësie, bir i djallit, armik 
i çdo drejtësie, a nuk do të heqësh dorë nga shtrem-
bërimi i rrugëvë të drejta të Zotit? Tani, pra, ja, dora e 
Zotit është mbi ty, dhe do të verbohesh dhe nuk do ta 
shohësh më diellin për një farë kohe”.  Menjëherë mbi 
të ra mjegull dhe terr: dhe ai shkonte rreth e qark duke 
kërkuar ndonjë që ta mbante për dore.

Veprat 13:9-12

Bindu dhe Shërohu
Jezusi i tha njeriut me dorë të tharë, “Shtrije dorën.” Këtu kemi 
Mjeshtrin në veprim duke i dhënë mrekullinë këtij njeriu. 
Dhe ai e shtriu, dhe dora iu shëndosh si tjetra. 
Vini re, dora e këtij njeriu nevojtar nuk u shërua para se ai ta sh-
trinte. Faktikisht, Jezusi kurrë nuk përmendi ndonjë frazë, “Sh-
trije dorën, dhe ajo do të shërohet.” Ai thjesht tha, “Shtrije.” 
Shpesh njerëzit që janë plot me sëmundjen e artritit vijnë tek unë 
për lutje. 
Kur u them, “Vraponi!” ata shpesh qëndrojnë të mendojnë se 
çfarë lidhje ka kjo. Mos ndaloni që të mendoni – thjesht vraponi!
Ndonjëherë unë u them, “Kërceni!” Çfarë domethënie ka kjo? 
Nëse ata i binden Fjalës së Zotit, ata do ta kenë shërimin e Zotit. 
Nëse jo, nuk do ta kenë. 
Kur njeriu me dorë të tharë u bind dhe e shtriu dorën, ajo u 
shërua. Duhet të ketë qënë një përvojë shumë e gëzueshme për 
njerëzit fetarë, apo jo? Marku 3:6 thotë: 
Dhe farisenjtë dolën jashtë e menjëherë bënin këshill bashkë 
me herodianët kundër tij, se si ta vrasin.
Kur bëheni i suksesshëm në gjërat e Perëndisë, do të vuani perse-
kutim, por në të njëjtën kohë do të jetoni mbinatyrshëm. Madje 
njerëzit që u shëruan nga Jezusi shpesh iu desh të ndanin perse-
kutimin e Tij.

Pushtet për të shëruar 
Në vargjet 14 dhe 15 ne shikojmë se Jezusi cakton 12 burra,  
...që ata të ishin me Të, dhe që T’i dërgonte për të predikuar dhe 
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të kishin pushtet për të shëruar sëmundjet dhe për të dëbuar 
demonët. 
Pse qënka kaq e vështirë ta pranojmë, “Ne kemi pushtet për të 
shëruar”? Po jua them pse: Sepse djalli na e ka mbushur mendjen 
me fetari. Megjithatë, nëse themi se nuk kemi pushtet, hedhim 
poshtë çfarë Perëndia na ka dhënë. Ne e dimë që është pushteti 
i Perëndisë, jo yni, por gjithashtu e dimë se Ai na e ka përcjellë 
neve. 
Dikush tha, “Perëndia ka pushtet për të shëruar të sëmurët.” 
Po, thjesht ky fakt nuk i shëron të sëmurët. Nëse Perëndia do të 
shëronte të gjithë ata që donte, të gjithë do të shëroheshin. Nëse 
Perëndia do të përdorte pushtetin për të shëruar, të gjithë do të 
shëroheshin. Pse nuk vepron kështu Ai? Sepse Ai ia ka deleguar 
dikujt tjetër pushtetin për të shëruar, dhe ky “dikush tjetër” është 
kisha!
Jezusi i thirri veçmas të dymbëdhjetët në një mal dhe i vajosi ata. 
Kjo do të thotë që Ai i ndau ata për veprën e Perëndisë, jo vetëm 
që të predikonin, por edhe të kishin pushtet për të shëruar së-ë-
mundjet dhe të dëbonin demonët, siç lexojmë në vargjet 14 dhe 
15. 
A kemi pushtet për të dëbuar demonët? Po. A kemi pushtet për 
të shëruar të sëmurët? Po, absolutisht, dhe ky është pushteti i 
Perëndisë. Ne përfitojmë nga pushteti i Perëndisë në Emër të 
Jezusit. Kur e dimë që e kemi atë pushtet, bëhemi edhe më të 
ndjeshëm për të. 
Brenda jush ka pushtet në personin e Frymës së Shenjtë. Aty 
brenda ka pushtet. Ashtu siç Pali shkroi, ne e kemi këtë thesar në 
“enë prej balte” (2 Korintasve 4:7). Kur të filloni të ndjeni push-
tetin e Perëndisë të rritet ose të rrjedhë përmes jush, lejojeni të 
çlirohet jashtë trupit tuaj tek të tjerët si edhe në situatën në të 
cilën ndodheni. Ju do të shikoni rezultatin. 
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Kur natyra u bind 
Tani të shikojmë historinë në kapitullin tjetër të Markut, ku dym-
bëdhjetë dishepujt dhe Jezusi u ndodhën në një stuhi të Detit të 
Galilesë.

 “… si u ngrys, u tha atyre: ̀ `Kalojmë te bregu matanë!” 
Dhe dishepujt, si e nisën popullin, e morrën me vete 
Jezusin, ashtu si ishte, në barkë. Me të ishin edhe disa 
barka të tjera të vogla.
Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët për-
plaseshin mbi barkë aq shumë sa ajo po mbushej.
Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e zgjuan 
dhe i thanë: “Mësues, a nuk merakosesh që ne po mar-
rim fund?”.
Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit: “Pusho 
dhe fashitu!”. Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe.
Atëherë u tha atyre: “Pse jeni ju aq frikacakë? Vallë, si 
nuk keni besim?”.

Marku 4:35-40 

E kam dëgjuar për shumë vjet që nëse Jezusi është në varkën 
tënde, ajo nuk do të mbytet, dhe nëse Jezusi është në stuhinë 
tënde, Ai do ta qetësojë. Por faktikisht Jezusi nuk tha asgjë në 
lidhje me këtë. Ai tha, “Le të shkojmë në anën tjetër.” 
Në të vërtetë, Jezusi ishte njëri nga trembëdhjetë predikuesve në 
atë varkë, sepse të dymbëdhjetët ishin me Të. Të gjithë kishin 
dhunti shërbyese. Ai sapo i kishte thirrur për shërbesë dhe i 
kishte vajosur. Ai u kishte dhënë pushtet. 
Jezusi po flinte në varkë kur shpërtheu stuhia. Një herë Zoti më 
foli dhe më tha, “Zëri Im është më i butë se puhiza, por më i lartë 
sesa stuhia.”
Kjo do të thotë që nëse jeni të ndjeshëm se çfarë zëri i vogël dhe 
i butë i Perëndisë në ju thotë, në mes të një stuhie të zhurmshme, 
zëri i Tij do të jetë më real për ju sesa gjërat që do t’ju rrethojnë. 
Prandaj Jezusi fjeti. Ai ishte përplot me fuqinë e Perëndisë. 
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Planeti Tokë do të pushtohet 
Kjo tokë po gatitet të pushtohet! Kjo do të ndodhë kur kisha të 
kuptojë autoritetin e saj. 
Maria Woodworth-Etter, ungjilltarja e madhe, vazhdimisht 
shkonte nëpër qytete, ngrinte një tentë dhe mbante takime. Në 
fillim vetëm një grup njerëzish erdhën në takime. Ajo hasi një 
qëndresë të egër. Njerëz të dehur të armatosur me lopata, sfurqe 
dhe shishe shfaqeshin në takimet e saj dhe kërcënonin jetën dhe 
pronën e saj si edhe njerëzit që frekuentonin takimet e saj. 
Por Nënë Eteri qëndroi në lutje. Mrekulli të mëdha ndodhën dhe 
njerëzit po vinin turma-turma. Kilometra larg vendit ku zhvil-
loheshin takime, njerëzit binin përdhe nën pushtetin e Zotit. 
Njerëz vinin të talleshin, dhe ata binin përtokë ndonjëherë për 
orë të tëra. 
Disa tallës do të transportoheshin me vagona për në shtëpi, të 
bërë si dru, sipas tregimeve në librin e saj Shenja dhe Mrekul-
li. Ata e quajtën këtë fenomen si “të therurit në Frymë”, sepse 
njerëzit dukeshin si të vdekur. 
Një druajtje dhe respekt ra mbi njerëzit për kilometra të tëra, 
sepse shenjat dhe mrekullitë e mbinatyrshme mbështesnin shër-
besën e kësaj gruaje. 
Megjithatë, Nënë Eteri nuk njihte as 10% të asaj që njohim sot 
nëse lexon librat e saj. Ajo dinte sesi të lutej dhe të prekte një 
Perëndi të mbinatyrshëm, por asaj dhe miqve të saj iu ishte më-
suar dhe besuar se ata ishin thjesht krimba të pavlerë. Ata nuk e 
kishin kuptuar autoritetin e tyre në Krishtin Jezus. 
Sot kemi një brez të mbushur me besim të cilit i është mësuar 
autoriteti që Krishti i dha kishës, dhe megjithatë ky brez nuk po 
e përdor autoritetin apo besimin që tashmë është brenda tyre me 
anë të Frymës së Shenjtë. 
Gjithsesi, koha po vjen kur kisha do të ecë me një autoritet të 
atillë në tokë saqë dhe vetë natyra do t’i bindet rizgjimit! 
Kur një stuhi që Perëndia nuk e ka dërguar vjen, por që është 
dërguar nga djalli, ju keni autoritet mbi atë stuhi.  
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Jezusi dëshiron të veprojë përmes jush 
Tani më lejoni të citoj diçka që mund t’ju tingëllojë abuzive ndaj 
besimit: Nëse Jezusi do të donte të fliste sot, Atij do t’i duhej goja 
jote. Nëse do të donte të qortonte ndonje stuhi sot, do t’i duhet 
goja jote, dhe do të përdorte zemrën tënde në besim. 
Zoti dëshiron të veprojë përmes nesh, sepse Ai tha: 

“Ja, ju kam dhënë pushtet të ecni mbi gjarprinjtë dhe 
akrepat, dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk 
do t’ju mposhtë.”

 Luka 10:19 

Kush e ka këtë pushtet dhe çfarë lloj pushteti qënka ky? Ne e 
kemi, dhe ky është një pushtet për të shëruar sëmundjet dhe për 
të dëbuar demonë. Siç do ta shohim edhe më vonë ne kemi edhe 
lloje të tjera pushtetesh. 

Përdorimi i pushtetit të pakufizuar 
Pushteti ynë është i pakufizuar këtu sepse Jezusi tha, “E gjithë 
fuqia më është dhënë në qiell dhe në tokë” (Mateu 28:18). Kujt 
pra i takon fuqia? Jezusit. Dhe kujt ia dha Ai këtë fuqi? Neve. Na 
përket neve!
Kur Jezusi u zgjua ata u ankuan, “Nuk të intereson që po 
vdesim?”
Mesa di unë kjo është një ndjenjë faji që i jepet Jezusit.
Je përpjekur ndonjëherë t’i vendosësh ndjenja faji Perëndisë në 
lutjet e tua? 
“Nuk të intereson në çfarë peripecish po kaloj?” Kështu 
mendojmë se do të marrim ndonjë përgjigje nga Perëndia. 
“Nuk të intereson që po vdesim?” Dishepujt nuk morën ndonjë 
ngushëllim. Përkundrazi, Jezusi qortoi erën dhe u foli ujërave, 
“Fashitu dhe qetësohu.”
Jezusi ishte një njeri i vajosur me Frymën e Shenjtë, kështu që Ai 
nuk i foli Detit të Galilesë si Perëndi. Njerëzit mendojnë se Perën-
dia mund t’i flasë detit, por nuk është kjo që Jezusi bëri. Ai i foli 
asaj mase uji si njeri. 
Duke iu referuar faktit, kush ka autoritet mbi natyrën këtu në 
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tokë? Njeriu e ka, përmes Perëndisë. E di që tingëllon “e paza-
kontë”, por është në Bibël. 
Jezusi u ngrit nga një gjumë i thellë dhe i foli erës, “Mjaft,” dhe 
detit, “Fashitu dhe qetësohu!”. Qetësia mbizotëroi.

Kush vallë është ky njeri? 

Reagimi i dishepujve ishte frika. Ata i thanë njëri-tje-
trit, “Kush vallë është ky njeri, që madje dje era dhe 
deti i binden?” 

(Marku 4:41)

Nëse Jezusi e qortoi erën dhe detin si Perëndi, Ai kurrë nuk do 
të kishte pasur të drejtën t’u kthehej dishepujve dhe t’i pyeste, 
“Si ka mundësi që nuk keni pikë besimi?” Nëse Perëndia ishte 
në gjumë, dhe nëse nuk do ata kishin zgjuar, ata do të kishin 
vdekur. 
Por Jezusi nuk tha, “Bëtë gjënë e duhur duke më zgjuar.” Ai u 
tha, “Pse jeni kaq të frikësuar? Si ka mundësi që nuk keni fare be-
sim?” Dikush mund të thotë, “Mirë, unë kam besim; por jo atë lloj 
besimi.” Ne jemi të mendimit se t’i flasësh stuhisë është “e paza-
kontë.”
Çfarë lloj besimi kemi nevojë? Besim për çfarë? Kemi nevojë për 
atë lloj besimi që na drejton në fitore. Kemi nevojë për atë lloj be-
simi që do të mbretërojë mbi gjithçka që vjen kundër nesh. Jezusi 
tha, “Kini besimin e Perëndisë.” Kjo do të thotë që mund ta keni 
këtë lloj besimi.
Jezusi u ngrit dhe qortoi natyrën dhe ajo iu bind. Kush e solli 
stuhinë? Djalli. Ju keni autoritet mbi çdo gjë që “serviret” nga 
djalli, dhe mund ta urdhëroni. 

Kapsulat fuqimbartëse
Pjesë e të jetuarit në dimensionin e shenjave dhe mrekullive është 
të mësuarit sesi të flasësh bazuar në bindjet dhe jo në njohurinë e 
natyrshme. Të flasësh bazuar në bindjet e  tua do të bëjë të mun-
dur çlirimin e fjalëve që janë kapsula fuqimbartëse. Janë ato që të 
vijnë në ndihmë dhe që kryejnë veprën.
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Patjetër, që uji nuk ka “veshë,” atëherë si mund t’i thoni, “Fashitu 
dhe qetësohu” dhe ai të bindet? Si mund të qortosh erën? Meqë 
ra fjala, çfarë është era? Megjithatë, ju mund t’i drejtoheni me 
fjalët, “Mjaft!” dhe ajo do të bindet.
Arsyeja pse mund ta bëni këtë është se jeni të krijuar në imazhin 
e Perëndisë dhe sipas ngjashmërisë së Tij, dhe jeni në planetin 
tokë që të mbani të aktivizuar vullnetin dhe ungjillin e Perëndisë.
Në qiell nuk ka stuhi. Pse? Sepse asnjë demon nuk shkakton 
ndonjë stuhi atje. Askush nuk vdes nga sëmundjet atje.  Perëndia 
është në kontroll të plotë. 
Psalmisti shkruan, “Fjala jote o Zot, është e vendosur përgjith-
monë në qiell” (Psalmi 119:89). Por këtu në tokë, Fjala e Tij duhet 
të themelohet përmes autoritetit të besimtarëve të fortë.

Drejtimin do ta ketë mbetja
Do të ketë një mbetje në kishën e Zotit Jezus Krisht që do të jetë e 
fortë dhe do të marrë drejtimin e autoritetit tonë në tokë. Për më 
tepër ata do të jenë në gjendje ta ndajnë këtë trashëgimni me të 
tjerë besimtarë. 
Bibla thotë, “me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çm-
ueshme dhe shumë të mëdha… “ (2 Pjetrit 1:4), Çfarë janë ato? 
Vargu vazhdon, “që me anë të tyre të bëheni pjesëmarrës (ose 
pjesëtarë) të natyrës hyjnore… “ Origjinali në gjuhën greke thotë, 
“partnerë me Perëndinë në natyrën e Tij hyjnore.” Ky fakt më jep 
mundësinë të jem në partneritet me Perëndinë.
Kur ushqehem në Fjalën e Perëndisë, ajo kthehet në frymë dhe 
jetë brenda meje. Ajo hyn përbrenda meje dhe formon natyrën e 
Perëndisë. Pse mund t’u flas gjërave ashtu siç po bëj? Natyra e 
Perëndisë në mua. Është e natyrshme për Perëndinë në mua të 
japë urdhëra, dhe ky fenomen bën që gjërat të funksionojnë.
Djalli nuk mund të bëjë asgjë për të më ndaluar që të arrij syni-
min në Perëndinë – asgjë, asgjë, asgjë! 

Beso në Trashëgiminë Tënde
Në dritën e partneritetit tonë me Perëndinë, a jeni në gjendje të 
bindni investitorët që të vijnë në ndihmë të biznesit tënd? A jeni 
në gjendje të flisni për promovim në jetë? A jeni në gjendje të 
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thërrisni gjërat që nuk janë sikur të ishin?
Nëse thjesht mendoheni rreth tyre, pa i folur, nuk ka për të ndod-
hur asgjë. Nuk mund të qortoni heshturazi një stuhi. Disa do të 
thonë, “Epo, nuk do të doja që të thoja, “Fashitu dhe qetësohu,” 
dhe asgjë të mos ndodhë.” Atëherë tashmë jeni në frikë. Duhet të 
mësoni të flisni bazuar në bindjet e brendshme. Duhet të mësoni 
të besoni në trashëgimninë tuaj!
Të jetuarit në mrekulli në jetën e krishterë ju vendos në një di-
mension ku gjërat funksionojnë. Do të thotë kjo që nuk do të për-
balleni me persekutimin? Jo. Do të thotë kjo që nuk do të keni 
pengesa? Patjetër që jo. Këto gjëra do t’ju ndodhin. Por përmes 
pengesave, do të jeni fitimtarë, dhe do të qeshni përballë tyre. 
Rrëfe bashkë me mua: “Unë do t’ia dal. Nuk do të vdes para 
kohe. Nuk do të vdes i sëmurë. Nuk do të jetoj në varfëri. Do të 
përmbush trashëgiminë time. Unë besoj në të ardhmen që jepet 
nga Perëndia. 
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Kapitulli 2

Më shumë se fitimtarë

Zoti mund t’ju flasë në një mënyrë që ka kuptim për ju, por 
që nuk ka kuptim për të tjerët. Më 1989, Ai më foli dhe 
më tha, “Viti 1990 është viti yt.” Kur më dha këtë lajm, 

e dija që do të ishim tepër të zënë për vitin 1990, dhe që do të 
ndanim në të gjithë Shtetet e Bashkuara mesazhin që Perëndia 
kishte vendosur në zemrat tona. Kjo gjë ndodhi. Krejt papritur, 
angazhimet tona për shërbesën u trefishuan, dhe kemi shërbyer 
në 250 takime, dhe këto në vitin 1990.
Pastaj, në vitin 1991, Zoti më foli përsëri dhe më tha, “Viti 1992 
do të jetë viti i përparimit për ty.” Në atë Janar nuk dukej sikur 
do të kishte ndonjë përparim, por gruaja ime, Robini, dhe unë 
ramë në ujdi duke thënë, “Ky është viti ynë i përparimit, dhe ne 
refuzojmë të përjetojmë diçka tjetër veç përparimit.” 
Patëm përparim për vitin 1992! Dëshmuam dhe përjetuam 
mrekulli më të mëdha sesa më parë, dhe këto në vitin 1992. Çdo 
vit që atëherë, Zoti na ka premtuar edhe më shumë. Në vitet që 
pasuan, dëshmuam nivele më të larta të performancës dhe fuq-
isë. Djalli do ta sfidojë Fjalën e Zotit, por kjo e bën edhe më të 
gëzueshme ecjen e besimit. Ky është autoriteti.
Me fjalë të tjera, unë jam këtu në vend të Krishtit. Kështu që kur 
ndesh djallin, duke qënë në vend të Krishtit i them, “Largohu 
tutje!” dhe ai është bindur.
Kjo gjë është e mbinatyrshme. Si funksionon? Ju duhet t’i flisni me 
zë të lartë pengesës që keni përpara, dhe duhet të jeni të bindur.
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Çfarë shohin njerëzit tek ti?
Autoriteti juaj duhet të rrjedhë nga përbrenda, një siguri në 
Perëndinë që banon brenda jush që jeni mrekullibërës përmes 
Krishtit; që gjërat e jashtme të natyrës duhet t’i binden aftësisë të 
dhënë nga Perëndia që jeton në ju, dhe që nuk ndodheni këtu si 
viktima, por si dritë që rrezaton ungjillin e Jezus Krishtit. 
Ti je një shpëtimtar i gjallë dhe një letër e hapur që lexohet nga 
të gjithë njerëzit. A mendoni se Perëndia dëshiron që njerëzit të 
lexojnë “letrën” tuaj dhe të gjejnë aty papunësi, falimentim, re-
fuzim, dhimbje, dhe kështu me radhë?
Jo! Njerëzit duan të lexojnë fitore, begati, bollëk, shëndet, mendje 
të kthjellët dhe arsyetim të mirë në jetën tënde – dhe kjo është 
çfarë Perëndia dëshiron që të jesh.
Lloji i librit të hapur që do të jesh do të përcaktohet nga vendimet 
që marrësh.
Jezusi i tha dishepujve, “Si ka mundësi që jeni kaq të frikësuar? 
Si është e mundur që nuk keni fije besimi? Doni që unë t’i flasë 
erës për t’ju treguar që Unë kam besim?”
Përballë Perëndisë nuk ka justifikime. Ai nuk të pranojë gjëra të 
tilla si, “Por ishte shumë e vështirë!” Shkrimi thotë që Perëndia 
nuk do të lejojë që të “tundoheni” përtej mundësive të tua. Gjith- përtej mundësive të tua. Gjith-Gjith-
monë tentojmë të mendojmë për mëkatin të lidhur me fjalën “i 
tunduar,” megjithatë ju jeni më shumë se fitimtarë mbi gjithçka 
që armiku vendos përpara jush. Asnjë stuhi nuk është më e mad-
he sesa fuqia e Perëndisë në ju.
Nëse djalli arrin t’ju bindë për të kundërtën, ai do t’ju mbajë larg 
përdorimit të autoritetit që keni. Ajo çfarë Jezusi po u thoshte 
dishepujve ishte, “Dua që ta përdorni autoritetin tuaj.” Ai u tha 
të njëjtën gjë dhe në raste të tjera.  

Një brez moralisht i shtrembëruar
Menjëherë pasi Jezusi zbriti nga Mali i Transformimit, dikush i 
doli përpara dhe i tha, “Solla djalin tim të pushtuar nga demonët 
tek dishepujt e tu, por ata nuk mund ta shëronin” (Mateu 17:16)
Jezusi u kthye nga dishepujt dhe tha, “O brez i pabesë dhe i sh-
trembërt, edhe përsa kohë do të qëndroj midis jush? Edhe përsa 
kohë do t’ju lejoj?” (vargu 17)
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“Të na lejosh për çfarë, Zot?”
“T’ju lejoj që djalli t’ju mposhtë. Edhe përsa kohë do t’ju lejoj që 
të keni mosbesim dhe të vini tek Unë sa herë keni ndonjë sfidë 
duke më thënë që të bëj diçka për një situatë që tashmë kam bërë 
diçka?”
Një ditë, dikush më tha, “Vëlla, u përpoqa të bëja çfarë më the. 
U përpoqa t’i them djallit të largohej nga shpina ime, por nuk 
donte.”
Pata një ndjesi që t’i thoja, “Epo, as unë nuk dua. Pse t’ia prish 
xhiron?”
Në greqishten origjinale, Zoti i tha dishepujve të Tij, “O brez i 
shtrembërt moralisht, edhe përsa kohë do t’ju lejoj që të jetoni 
në mosbesim?” Me fjalë të tjera, nëse dështoni kundër djallit, ju i 
përshtateni kriterit të një brezi të shtrembërt moralisht.
Disa prej teologëve tanë më të mirë i përshtaten këtij kriteri. Ata 
janë kaq të saktë, por nuk kanë pikë fuqie. Ata nuk mund të dëbo-
jnë demonë apo të shërojnë të sëmurë. Patjetër, si të krishterë ata 
janë të pastruar nga gjaku, por Perëndia po thotë, “Nëse arena 
e natyrshme dhe burimet e saj janë rezultati juaj përfundimtar, 
atëherë jeni një brez moralisht i shtrembërt.”

Besim për të përballuar djallin 
Dishepujt e thirrën Jezusin veçmas dhe e pyetën, “Pse nuk 
mundëm ta dëbonim?” (vargu 19) Pse i drejtuan këtë pyetje? 
Nuk ishte sepse u vinte keq që dështuan. Ishte sepse Ai u tha, 
“O brez i shtrembërt moralisht, edhe përsa kohë më duhet të jem 
mes jush? Edhe përsa kohë më duhet të vuaj? Si ka mundësi që 
nuk keni besim? 
“A nuk e dini që po shkoj? Nuk e dini që një ditë do të dërgoj Per-
sonin e Tretë të Trinitetit mbi ju që të pajiseni? Çfarë do të bëni 
kur të mos jem më në formën trupore? 
Duke jetuar në këtë shekull, ndjekësit e Jezusit ende ankohen, 
“O Zot, bëj diçka për djallin!” Nëse Jezusi do të ishte këtu në 
tokë në formën e tij trupore, do ta zgjonim si dishepujt duke 
bërtitur, “Bëj diçka për stuhinë!” Ai do të na shikonte dhe do të 
mendonte, “Paska ende shumë njerëz të shtrembër këtu poshtë. 
Si ka mundësi që nuk keni fije besimi?”
Në sytë e Perëndisë, burrat dhe gratë që janë të krijuar sipas 
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ngjash mërisë dhe imazhit të Tij, dhe që jetojnë në një marrëd-
hënie të drejtë me Të, janë ata  që kanë besimin që përballon djal-
lin. Këta janë njerëzit që do të mbartin vullnetin dhe planin e Tij 
në tokë. 
Që kur fëmijët tanë ishin foshnja të vogla, sa herë që ndodhte 
ndonjë sëmundje apo aksident, kam dhënë urdhër të largohen 
dhe menjëherë bëhej mirë. Një herë Xhoni, djali im, ra mbi çi-
mento pranë pishinës dhe menjëherë një xhungë e madhe iu 
shfaq në kokë. Vendosa duart dhe thashë, “Në Emër të Jezusit, 
ik!”
Djali im ndaloi së qari, sepse fëmijët e mi besojnë që sa herë që 
vendos duart mbi ta dhe urdhëroj dhimbjen të largohet, kështu 
do të ndodhë. Ata nuk kanë asnjë problem që të jenë të hapur. 
Enjtja u ul.

Zemra e Perëndisë: Shëndeti Hyjnor 
Dy herë në jetën time kam shpëtuar nga plagët kur uji i valuar 
shpërtheu nga radiatori i mbinxehur në një makinë që kisha di-
kur. Një herë, uji më lagu flokët, fytyrën dhe këmishën. Disa pika 
ranë mbi vëllanë time dhe ai ulëriti, “U dogja!” Por fjalët, “Nuk 
jam djegur në Emër të Jezusit,” më dolën nga shpirti. 
Nuk jam këtu që të lëndohem, por që ta vendos dhimbjen mbi 
djallin! Unë besoj në mbrotjen e Perëndisë. Perëndia tha:  

Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem me ty, 
ose do të kalosh lumenjtë, nuk do të të mbytin; kur do 
të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do 
të të konsumojë. 

Isaia 43:2 

E thava veten me një peshqir. Nuk pata ndonjë shenjë apo plagë 
në trup.  Vëllait tim iu bënë fllucka aty ku i ranë ato pak pika. 
M”u desh që ta vajosja me vaj dhe të lutesha për të. 
Zemra  e Perëndisë nuk është shërimi, por është shëndeti hyjnor.  
Dikush tha, “A nuk është e mrekullueshme që Perëndia të ka 
mbrojtur?” Jo, Perëndia nuk më mbrojti në mënyrë sovrane. Ai 
deshi që të besoja dhe të çliroja fuqinë që është brenda meje dhe 
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përmes asaj që thashë me gojën tim. Çfarë thashë çliroi shenja 
dhe mrekulli. 
Çfarë është një “shenjë”? Është një shenjë e madhe ndaj një jobe-“shenjë”? Është një shenjë e madhe ndaj një jobe-
simtari kur të shikon të lagesh nga uji i valuar dhe të mos digjesh! 
Në një takim të një qyteti të madh amerikan, dëshmova për këto 
dy incidente. Ditën tjetër, ndërsa po hekurosja këmishën në 
dhomën time të hotelit, hekuri më ra nga dora dhe dëgjova kër-
citjen e mishit të djegur. 
Sapo u thashë dy mijë njerëzve sesi Perëndia më mbrojti dy herë 
nga uji i valuar, dhe tani një hekur i nxehtë më bie nga dora! 
Djalli tha, “U dogje sepse lartësove Perëndinë.” 
Thashë, “Unë nuk digjem, në Emër të Jezusit!” Disa mund të 
mendojnë  që kjo është e papranueshme, por nuk kishte asnjë 
shenjë, asnjë vulë, asnjë djegie dhe asnjë dhimbje. E lejova fuqinë 
e Perëndisë të veprojë në trupin tim.
“Si kam mundësi që nuk keni pikë besimi?” u tha Jezusi. Çfarë 
do të thotë kjo shprehje? “Pse besuat që do të vdisnit në stuhi?  
Pse besuat që era ka autoritet mbi ju? Pse besuat që dallgët janë 
më të mëdha se ju? Si ka mundësi që nuk keni besim?”
Perëndia kënaqet në disa gjëra që ne i quajmë të pazakonta. Kur 
Perëndia shikon birin e Tij të ecë mbi ujë, për Atë është normale. 
Ai kënaqet. 

Prekja e Besimit 
Pasi varka e Jezusit ndaloi në anën tjetër, Ai gjithashtu u prit nga 
Jairi, një nga drejtuesit e sinagogës së atij vendi. 

…kur e pa, i ra ndër këmbë, 
dhe ju lut me të madhe duke thënë: `Ime bijë është 
duke dhënë shpirt; eja, vëri duart mbi të që të shërohet 
dhe të jetojë!` 
Dhe ai shkoi me të. Një turmë e madhe e ndiqte dhe 
shtyhej rreth tij. 
Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej dym-
bëdhjetë vjetësh, 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, kur 
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dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpi-
nës preku rrobën e Jezusit, sepse thoshte: ``Nëse vetëm 
ia prek rroben e tij, do të shërohem``. 
Dhe menjëherë rrjedha e gjakut iu ndal dhe ajo ndjeu 
në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. 
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?”

Marku 5:22-30 

Më lejoni që t’ju tregoj diçka këtu. Jairi shkoi tek Jezusi me një 
besim të plotë. Ai tha, “Dua që të vish dhe të vendosësh duart 
mbi vajzën time, dhe ajo do të jetojë.” Ai besonte se Jezusi kishte 
dhuratën e Perëndisë që jetonte brenda Tij.

Jezusi shëron sot nëpërmjet kishës së Tij
Për të na mësuar që është fuqia e Perëndisë brenda dhe nëpërmjet 
besimtarëve që jep shërimin Jezusi tha, “Fjalët që flas, nuk i flas 
për Vete, por Ati që banon në Mua, është Ai që bën veprat” (Gjoni 
14:10) 
Sot themi, “Jezusi është Shëruesi.” Teknikisht, Jezusi është 
Shëruesi përmes kishës. Jezusi na dha vajosjen e Frymës së Shen-
jtë kështu që mund të themi, “Unë nga vetja nuk mund të bëj 
asgjë por Zoti në mua është Ai që i bën veprat.”
Kemi marrë pushtet që të bëjmë diçka për djallin, por ne nuk 
jemi burimi i atij pushteti. Perëndia është burimi. Gjithsesi, fuq-
ia vepron nëpërmjet nesh. Ne jemi administrator të saj, ata që e 
çlirojmë këtë fuqi. 
Kur fuqia qëndron në ju, mund të mësoheni të jetoni nën influ-
encën e saj dhe të jeni të ndjeshëm ndaj saj. Mund të mësoni të jeni 
të vëmendshëm në lidhje me gjërat e Perëndisë, madje edhe kur të 
tjerët nuk janë, sepse do të ndjeni vajosjen të dalë prej jush tek ata. 
Kjo është çfarë i ndodhi Jezusit. Ai ndjeu besimin e asaj gruaje 
pavarësisht turmës që e shtypte rreth e qark. Ajo besonte që diç-
ka do të ndodhte, sepse ajo tha në zemrën e saj, “Nëse mund t’ia 
prek rrobat, do të shërohem.”
Dhe kur ajo preku cepin e rrobës së Tij, “Menjëherë Jezusi duke 
ditur që një fuqi kishte dalë prej Tij, iu kthye turmës rreth tij, 
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‘Kush m”i preku rrobat?’”
Kur fuqia banon brenda jush, ndonjëherë do ta ndjeni kur largo-
het. Pse? Sepse fuqia e Perëndisë në ju iu përgjigjet dhe rrjedh në 
mënyrë të natyrshme ndaj besimit dhe nevojave të njerëzve. 

I Papërgatitur për Shërim
Shumë njerëz janë gati për vendosjen e duarve, por nuk janë gati 
për të marrë shërimin e tyre. Ata thonë, “Lutu për mua,” por unë 
u them, “Pse, do të shërohesh nëse e bëj?”
Ky ishte rasti me një person nga Xhorxhia, i cili kishte trembëd-
hjetë hernie diskale.  Ai ishte krejtësisht i paaftë dhe kishte pasur 
dhimbje të papërshkrueshme për katër vjet. 
Para se t’i shërbeja e sfidova duke i thënë, “Megjithëse kockat 
të janë ngrënë dhe megjithëse janë trembëdhjetë vende herniesh 
në kurriz, a beson se Jezusi më ka dërguar këtu për të të dhënë 
shërimin?”
Mund të habiteni dhe të thoni, “Pse bën të tilla pyetje?” Sepse 
isha dërguar nga Perëndia. Jezusi tha, “Shkoni në mbarë botën.” 
Dhe Ai tha, “Këto shenja do të të shoqërojnë kudo që të shkosh. 
Kur të vendosësh duart mbi të sëmurët, ata do të rimarrin shën-
detin.”
Kështu që e sfidova atë njeri. Ai mund të ishte përgjigjur si të 
donte. Shpesh njerëzit i përgjigjen kësaj pyetje me një “Shpresoj 
që po.” Por ky njeri tha, “Unë besoj.” Ai u shërua plotësisht nga 
fuqia e Perëndisë! 
Dhe menjëherë, pasi kisha vendosur duart mbi të, ai hodhi tutje 
patericat dhe vrapoi në drejtim të gruas së tij që rrinte ulur. Ajo 
kishte një kockë të dalë në thembër që i dhembte. Gjithashtu 
edhe ajo u shërua menjëherë. 
Ditën tjetër ky njeri dikur i paaftë vendosi ditën tjetër një frigo-
rifer dhe një lavatriçe në shtëpinë e tij. Dy muaj më vonë, ndërsa 
po organizoja takime në Florida, disa njerëz nga kisha më thanë 
se ai njeri u kthye tek doktori për radiografi. Doktori ia ekzami-
noi të dyja anët dhe i tha, “Shpina që ke tani nuk është ajo që i 
bëmë radiografi më parë.” Ishte një mrekulli kreative. Perëndia i 
rikrijoi vertebrën! 
Ky njeri nuk mund ta kishte marrë shërimin e tij nëse nuk do të 
kishte pohuar, “Unë besoj se je dërguar këtu për të më shëruar 
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nëpërmjet Jezusit.” I duhej që ta thoshte këtë. Njerëzve u duhet 
të besojnë se janë dërguar me diçka nga Perëndia ose përndryshe 
nuk do të marrin gjë. Ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde 
nëse ju nuk keni diçka nga Perëndia.
Meqë ra fjala, edhe ju gjithashtu duhet të besoni që jeni të dër-
guar që Perëndia ta tregojë Veten në vendin tënd. Ne u sjellim 
njerëzve premtimet e Perëndisë dhe na është dhënë aftësia që t’ua 
shpalosim ato në “po dhe amen” nëse ata e pranojnë të vërtetën. 

Vajosja do të demonstrojë mrekullinë tënde
Dikur, Robini dhe unë, po shërbenim në një kishë arabike në San 
Diego dhe ndërsa ishim atje na u tregua për një grua që rrinte sh-
trirë në shtrat për katërmbëdhjetë vjet. Na u kërkua që ta vizito-
nim. 
Pasi ecëm për shumë kohë, më në fund e gjetëm banesën e duhur 
dhe e pamë atë grua të shtrirë në shtrat në dhomën e ndjenjes. 
Personi që ishte me ne i tregoi që kishim një dëshmi dhe kemi 
ndarë me të për  dhjetë minuta sesi Perëndia e thirri Robinin. 

Meqë flas arabisht i thashë në gjuhën e saj, “Do të lutem për ty , 

do të çohesh dhe do të ecësh. Perëndia do të të shërojë.” 

Ajo u përgjigj, “Dashtë Zoti.” 

I thashë, “Jo, do të lutem për ty dhe Perëndia do të të shërojë.” 

“Dashtë Zoti.”
E pashë në sy dhe i thashë, “Nuk po kupton. Nuk kam ardhur 
këtu që të lutem për ty.” Ajo zgurdulloi sytë me habi, sepse si 
kushdo tjetër, ajo donte që të luteshin për të. Çfarë do të thotë 
kjo? “Lutu për mua që ta shtyj edhe ca. Lutu për mua që të kem 
forca të kapërcej gjendjen që po kaloj. Lutu për mua që Zoti të 
më ndihmojë.”
Kam folur me njerëz që kanë rënë përdhe nga fuqia e Perëndisë. 
E dija që fuqia e Perëndisë ishte mbi ta. I thashë, “Çfarë problemi 
ke?” 
Ata m”u përgjigjën, “Kam artrit dhe diabet.”
“A beson që Jezusi të ka shëruar sonte?”
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“Zoti më ka ndihmuar më parë. Dikur më ka dhënë forca të kaloj 
tre javë në spital.” 
“Nëse është kjo çfarë kërkon, Ai do të bëjë përsëri të njëjtën gjë.”
Por vajosja që ndjen në trup, vajosja që ndjen kur dëgjon predi-
kimin e Fjalës, është për një qëllim. Nuk është që të kesh thjesht 
“një ndjesi.” Vjen që të marrësh mrekullinë tënde.

Si të veprosh kur vjen vajosja
Në fillim të këtij shekulli, kur u shfaq pagëzimi me Frymën e 
Shenjtë dhe ra vajosja e Perëndisë, pentakostalët nuk dinin 
shumë për vajosjen. 
Ata e dinin sesi ta sillnin në mesin e tyre. Ata shpreheshin, “Kën-
duam dhe e zbritëm lavdinë,” dhe “U lutëm dhe lavdia zbriti.” 
Kërcenin, bërtisnin dhe vinin vërdallë midis karrigeve. Dhe kjo 
ishte diçka e mirë, por vajosja nuk është e kufizuar tek këto ak-
tivitete. 
Kur vajosja është e pranishme, duhet të gjejmë të verbrit, të 
shurdhërit,të dëmtuarit, dhe të çlirojmë vajosjen mbi ta. Kjo 
vajosje do t’i bëjë të lirë!
Kur po shërbeja dikur, fuqia e Perëndisë erdhi mbi mua dhe 
fillova të vija vërdallë. Rreth pesëdhjetë veta që ishin rreth meje 
filluan të binin përdhe, sikur dikush t’i kishte prekuar. Ishte një 
demonstrim i mbinatyrshëm i Frymës së Shenjtë, por ndodhi për 
një arsye. 
Nëse do ta vini re, kur ndodh diçka e tillë, një liri çlirohet në të 
gjithë grumbullin e njerëzve dhe zgjedha e robërisë thyhet.
Secili prej jush mund ta ndjejë vajosjen. Pastaj ose mund ta lejoni 
dhe të familjarizoheni me të, ose t’i ktheni sytë tutje dhe ajo gjith-
monë do të jetë diçka e huaj për ju.
Ju mund ta merrni hapin kur gjuhët janë duke dalë prej jush me 
gurgullimë. Vazhdoni ta trazoni këtë dhunti derisa trupi juaj të 
fillojë ta ndjejë. Siç edhe mund ta keni parë, është një nivel në 
Perëndinë ku trupi juaj ndodhet nën zotërimin e Frymës së Shen-
jtë.
Kjo ishte arsyeja pse John Alexander Dowie, nën ndikimin e va-
josjes, njihej si ai që në prani të të gjithëve, ua shqyente njerëzve 
kancerin nga fytyrat e tyre. Të pranishmit do të ishin dëshmitarë 
të lëkurës së re që do të shfaqej nën kancer.
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Kohërat e biblës po rikthehen 
Duke iu drejtuar gruas arabe që ishte një invalide, i thashë, “Nuk 
kam ardhur këtu që të lutem për ty, por për të të shëruar.” Pasi e 
lidha sëmundjen, iu drejtova, “Çohu dhe ec!”
Ajo u çua në këmbë. Nuk kishte rrugë tjetër. Kur urdhëron dikë 
nën vajosjen e Perëndisë, njerëzit kanë një zgjedhje: të binden ose 
jo. Kjo grua u çua në këmbë dhe eci nëpër dhomë. 
Në gjysëm të rrugës ajo ndaloi dhe filloi të qante me dënesë, 
sepse kuptoi që ishte shëruar! Pastaj të afërmit e saj filluan të qaj-
në. Ne i drejtuam tek Zoti. Pikërisht në atë apartament përjetuam 
një rizgjim dhe ishte diçka madhështore! Ishte si në ditët e Biblës.
Çfarë duhet të bëja në rastin e saj? Duhet të ushtroja autoritet 
mbi atë sëmundje. 
Disa mund të ngrenë pyetjen, “Si e dije që Perëndia do ta shëron-
te?”
Sepse Zoti ka thënë, “Gjithçka që do të kërkoni në Emrin Tim, 
Unë do ta bëj.” “Mirë, pse nuk ndodh ca më shpesh?”
Sepse nuk dimë sesi të bashkëpunojmë me Perëndinë. Ne ia hed-
him gjithë fajin Perëndisë, në vend që të mësojmë sesi të ecim në 
fuqinë e mrekullisë së Tij.

Si drejton Fryma e Shenjtë
Një nga gjërat që duhet të mësoni është mirëbesimi se keni diçka. 
Nuk është e drejtë që të shkoni të shërbeni duarbosh nëse keni 
vërtet diçka. Pastaj duhet të fitoni vëmendjen dhe bashkëpunimin 
e personit dhe ta nxisni atë të përgatitet për të marrë çfarë ju keni. 
Ju duhet të drejtoheni nga Fryma e Shenjtë. Ja sesi do t’ju drejtojë 
Fryma e Shenjtë shpeshherë. Ai do t’ju thotë, “Shko atje dhe ve-
pro kështu,” ose do të keni një udhëzim të brendshëm nga Perën-
dia që të veprosh. Jo domosdoshmërisht do të dish se cili do të 
jetë hapi tjetër. 
Megjithatë, nëse nuk e trazoni dhuntinë e Perëndisë, nuk do të 
mund të jepni kur Perëndia ju thotë, “Jepni.” Nuk do të mund 
të rrëfesh dot përpara njerëzve kur Perëndia ju thotë, “Flisni të 
vërtetën.” Nëse jeni nervoz për diçka, do të jeni nervoz edhe për 
diçka tjetër. 
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Agjërimi dhe Lutja për Vajosjen
Vite më parë, ishte një kohë në shërbesën time ku dukej sikur 
asgjë nuk ndodhte kur vendosja duart mbi njerëzit. 
Ju mund të pyesni, “A ishte i mbushur me Frymën e Shenjtë?”
Po.
“Flisje në gjuhëra?”
Po.
“Ishe i thirrur për shërbesë?”
Po, isha tashmë në shërbesë dhe predikoja një mesazh të mirë. 
Predikoja që Perëndia është Shëruesi, Fjala e Perëndisë është ve-
pruese, dhe vajosja thyen zgjedhën. U bëja thirrje njerëzve, ven-
dosja duart mbi ta dhe dukej sikur gjithçka që ata bënin ishte të 
qanin paksa dhe iknin andej nga erdhën.
Zemra më qante për më shumë, sepse besoja se nëse Perëndia më 
kishte dërguar, Ai do të më pajiste. Kështu që fillova të agjëroja 
dhe të lutesha për të zbuluar çfarë nuk shkonte dhe t’i kërkoja 
Perëndisë për një vajosje. 
Një ditë kur isha në një takim, një burrë që nuk e njihja më thirri 
jashtë publikut dhe më tha, “Djalosh, Zoti e ka dëgjuar lutjen 
tënde, dhe Zoti thotë që sonte Ai do të të japë dhunti. 
“Fjala e njohurisë dhe e diturisë do të veprojnë në jetën tënde. Ai 
do të të zbulojë thesaret e vullnetit të Tij, do të fillosh të dëgjosh 
zërin e Tij, dhe dhuntitë do të fillojnë të veprojnë.”
Shërbyesi vendosi duart mbi mua dhe unë humba ndjenjat. Mo-
mentin që u çova nga dyshemeja, kuptova se kisha diçka. 

Të ecësh në fuqinë e Perëndisë
Thjesht sepse Fryma e Shenjtë është në ju dhe që sjell dashuri-
në dhe fuqinë e Perëndisë në zemrën tuaj, nuk do të thotë që 
po ecni në fuqinë e Tij. Ndonjëherë ndodh që Perëndia përdor 
instrumente për të ndezur apo për të aktivizuar dhuntitë që rrinë 
brenda jush të përgjumura.
Dhe Perëndia do të përdorë një instrument jo thjesht për të ak-
tivizuar atë që ndodhet brenda jush, por edhe për të aktivizuar 
diçka mbi ju. Kjo është arsyeja pse kisha e hershme vendoste 
duart mbi punëtorët e saj, madje edhe mbi ata që do të prisnin 
pranë tavolinave. 



Sayedna Christian Michel Harfouche 

33                                                                          

Drejtuesit u thanë, “Ju do prisni pranë tavolinave, dhe e dimë 
që këtë punë mund ta kryeni mirë në të natyrshmen, por ne nuk 
duam aftësi të natyrshme. Kështu që ata vendosën duart mbi ta 
dhe përcollën pajisje të mbinatyrshme për të kryer punën.
Ne mund të çlirojmë aftësi të mbinatyrshme mbi ju me qëllim 
që Perëndia t’ju aftësojë që të keni sukses në çdo gjë që Ai ju ka 
zgjedhur të kryeni, qofshi një anëtar i thjeshtë, shtëpiake, biznes-
men, prind, pastor, ungjilltar apo çfarëdo tjetër. Përgjegjësia jonë 
është të besojmë që Perëndia do të aktivizojë një dhunti në ju, 
dhe më pas Perëndia do të veprojë sipas asaj që është aktivizuar. 

Kur vajosja ikën
Ishim duke zhvilluar një takim në një tentë, dhe thashë, “Nëse 
ndokush këtu ka probleme me pornografinë, drogën, alkoholin, 
seksin e paligjshëm, apo me ndonjë robërim tjetër, le të vijë këtu 
përpara tani.” Aty ishte një vajosje e fortë për çlirim, dhe njerëzit 
u rreshtuan për lutje. Por kur njerëzit erdhën, u duk sikur vajosja 
iku dhe asgjë nuk ishte më aty!
I shkova pranë personit të parë në rresht, e cila ishte një grua, 
dhe Fryma e Perëndisë më drejtoi që ta godisja fort në stomak 
mesa fuqi që të kisha! Nëse nuk jeni të stimuluar në dhuntinë e 
Perëndisë, nuk duhet të veproni kështu. Nuk mund të filloni të 
gjuani njerëzit në stomak, sepse ata do t’ju përgjigjen! Fillo aty 
ku mund të besosh.
Kur e godita atë grua në stomak, ajo psherëtiu dhe ra në dysh-
eme. Dhe djalli më çirrte veshët, “Ti e vrave!” (Mendja ende të 
punon kur je duke ecur në vajosje, dhe duhet të zgjedhësh të mos 
e dëgjosh.) 
Por kur e godita atë grua, vajosja e mbuloi vendin. Fillova të ven-
dosja duart mbi njerëzit dhe ata filluan të binin përdhe nga fuqia 
e Perëndisë duke bërtitur dhe duke u çliruar. 
Më pas dëgjova një, “Mos, mos, mos!” Pashë atë gruan e parë që 
ishte palosur me kurriz si peshk, rrëshqiste me bark, lehte si qen 
dhe përdridhej si gjarpër.
Unë po ecja në linjë me rreshtin duke vendosur duart mbi njerëz-
it dhe një ndihmës më mbante mikrofonin, i cili kishte një kabëll 
të gjatë. Ajo grua po skërmiste dhëmbët, rrëshqiste si gjarpër, 
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dhe përpiqej të kafshonte këmbët e ndihmësit! Ai ngulmonte dhe 
thoshte, “Unë të lidh në Emër të Jezusit!” duke iu shmanguar 
veprimeve të saj.

Një demon flet
Pasi mbarova së shërbyeri të gjithëve, iu ktheva asaj gruaje dhe 
i thashë, “Në Emër të Jezusit, dil prej saj!” Një zë i thellë dhe i 
çjerrë mashkullor doli prej saj duke thënë, “Jo, nuk dal!”
Unë iu ktheva, “Qepe!”
Kur e dëbova djallin prej saj, për të ishte hera e parë që mund të 
dëgjonte zërin me veshët e saj, sepse më parë kishte një veshtirësi 
në të folur. Ajo u shërua menjëherë nga fuqia e Perëndisë. Nëse 
do ta mbajë shërimin e saj apo jo është përgjegjësia e saj. 
Po, çlirimi dhe shërimi na përkasin neve, por shumicën e kohës 
duhet të jemi në frymë që të marrim prej Perëndisë, ose do të 
humbasim shumë. 
Njerëzit mendojnë, “Perëndia do të më bëjë frymor.” Perëndia 
nuk do të vërë dorë aspak. Ose do të mendojnë, “Perëndia nuk 
do të lejojë që të gënjehem.” Po, Ai do ta lejojë. “Perëndia nuk do 
të lejojë që të mposhtem.” Po, Ai do ta lejojë. 
Perëndia do të lejojë që të jesh ai që zgjedh që të jesh.

Koha për një Rimbushje 
Nuk arrij ta kuptoj sesi njerëzit mund të thonë këto gjëra dhe të 
thonë që janë të mbushur me Frymën e Shenjtë. Ata në fakt nuk 
janë. Ata mund të jenë të pagëzuar me Frymën, por nuk janë të 
mbushur me Frymën. Atyre u duhet të luten në gjuhë derisa të 
vijë tejmbushja dhe çdo zgjedhë në jetën e tyre të jetë thyer.
Nëse investoni kohën dhe energjinë tuaj në dimensionin naty-
ror, do të jetoni po në natyroren; dhe nëse investoni kohën dhe 
energjinë në dimensionin frymor, do të jetoni në dimensionin 
frymor. Është e mundur për besimtarët të ecin në fitore dhe në 
urtësi hyjnore.
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Kapitulli 3

Të Prekësh Fuqinë e Perëndisë

Dhe i paraqitën një të shurdhër që mezi fliste, dhe iu 
lutën t`i vërë duart mbi të. 
Si e mori veçmas, larg turmës, ia shtiu gishtrinjtë në 
vesh dhe mbasi e pështyu ia preku gjuhën.
Pastaj i drejtoi sytë nga qielli, psherëtiu dhe i 
tha:`Effatha`, që do të thotë: `Hapu!`.
Dhe menjëherë iu hapën veshët, iu zgjidh nyja e gjuhës 
dhe foli rrjedhshëm. 

Marku 7:32-35 

Jezusi e mori veçmas të shurdhërin, larg turmës, i vendosi 
gishtat në veshë, pështyu dhe i preku gjuhën, ngriti sytë lart 
në qiell dhe psherëtiu. Pastaj tha, “Hapu.” Ky quhet drejtim 

nga Fryma e Shenjtë. Pse Jezusi shikoi lart dhe psherëtiu? E shi-
kojmë si fakt dhe habitemi. Ne e besojmë Fjalën e Perëndisë, por 
në ambjentet tona të besimit, momentin që dikush vepron paksa 
çuditshëm, ose psherëtin, ne habitemi, “Çfarë bën ai kështu? 
Çfarë po katranos?” Ndonjëherë, humbasim shumë gjëra nga 
Fjala!
E shikoni, ne njohim letrën, por jo Frymën e Perëndisë, sepse 
Fryma nuk njihet duke lexuar. Ne e njohim Frymën duke u lutur 
dhe duke medituar në Fjalën e Perëndisë. 
Nuk ka asnjë formulë në Fjalën që ju thotë të psherëtini që të hap-
pen veshët e shurdhër. Çfarë na tregon kjo ngjarje është se ekziston 
një mënyrë për të vepruar në Frymë për ta çuar dikë drejt shërimit.
Kjo është mënyra sesi kemi menduar në të kaluarën, dhe kam 
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dëgjuar predikues që thonë, “Do të vendos duart mbi ty, por 
është përgjegjësia e Zotit të të shërojë.” 

Mos u lutni për të sëmurët
Përgjigjja ime do të ishte, “Ju lutem, mbajini duart për vete.” 
Ky është qëndrimi pse kemi kaq shumë dështime në fushën e 
shërimit. Perëndia nuk na thërret kurrë që thjesht të lutemi. Ai 
na thërret që t’u shërbejmë shërimin të sëmurëve. 
Pse Jezusi shikon lart dhe psherëtin? Ai po ndiqte Frymën e 
Shenjtë, dhe bashkëpunonte me udhëheqjen e Perëndisë,  për të 
sjellë mrekullinë e këtij njeriu mbi të. Ne duhet të mësojmë sesi 
të sjellim mrekullinë e dikujt në jetën e tij. 
Kur në fillim fillova të ecja në fushën e besimit të veçantë dhe të 
veprave të mrekullisë, një njeri me një problem shpatulle erdhi 
në rreshtin e shërimit. Shpatullën e kishte krejtësisht të parali-
zuar, dhe pata një udhëheqje në frymën time që t’ia mbërtheja 
krahun dhe t’ia ngrija lart, edhe pse realisht ai ishte në një dhim-
bje të papërshkrueshme dhe vetë nuk mund ta ngrinte krahun, 
meqë krahun dhe shpatullën i kishte të paralizuar.
Pak a shumë, thjesht e dija, kisha një ndjesi të brendshme mirëbe-
simi që nëse ia mbërtheja krahun dhe ia ngrija lart në besim, ai 
nuk do të kishte absolutisht asnjë dhimbje dhe do të shërohej 
plotësisht.

Ndryshe Fryma, Ndryshe Mendja
Megjithëse e kisha ndjesinë e brendshme të mirëbesimit në shpirt, 
mendja ime nuk e kishte. Ajo më thoshte, “Ti je i çmendur! Ai do 
të bërtasë dhe do të ulërasë.”
Çfarë do të kishte ndodhur nëse do të druhesha se ai do të bërtiste 
dhe ulëriste momentin që do t’ia lëvizja krahun? Nëse do të ki-t’ia lëvizja krahun? Nëse do të ki-
sha mosbesim, vetëm sa do të vendosja duart mbi të, sepse do ta 
kisha lënduar. (Ja pra, sesi mund ta dalloni drejtimin e Perëndisë 
në një situatë të tillë.)
Shpesh në shërbesën time të hershme do ta gjeja veten duke mbër-
thyer krahun e dikujt dhe duke pritur për një kohë të gjatë. E dini 
se çfarë bëja? Do hidhja tej çdo mosbesim, sepse nuk doja ulërima! 
Prisja derisa të pastrohesha, derisa mirëbesimi i plotë të vinte 
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në shpirtin tim dhe puna të kryhej. Sapo e kuptoja përbrenda, 
“Është kryer, është kryer, është kryer,” njerëzit nuk ndjenin ab-Është kryer, është kryer, është kryer,” njerëzit nuk ndjenin ab-” njerëzit nuk ndjenin ab-
solutisht asnjë dhimbje kur u shërbeja. 
Një natë, të gjithë njerëzit me krahë të paralizuar, me artrit dhe 
bursit, erdhën përpara, dhe unë i mbërtheja dhe ua shkundja 
krahët. Fuqia e Perëndisë rridhte si ujë, dhimbjet largoheshin, 
dhe të gjithë shëroheshin. 
Megjithatë, pjesëmarrësit u tmerruan. Ata mendonin, “O 
Perëndi, çfarë do të ndodhë kur të ngrihem atje përpara?” Nuk 
e fillova kështu shërbesën. Më duhej që të mësohesha të ecja 
me Frymën e Perëndisë. Sa më shumë bëhej më e lehtë, aq më 
shumë ecja në atë vajosje.

Ku ndodhet kjo në bibël? 
Jezusi psherëtiu. Ai pështyu. Reagimi i menjëhershëm i shumë 
njerëzve është, “Ku ndodhet kjo në bibël?” Shumica e shtrojnë 
këtë pyetje atëherë kur predikuesi bën diçka të pazakontë kur i 
shërben dikujt. Ata mendojnë brenda tyre, “Mirë, nëse njerëzit 
shërohen, është Perëndia. Nëse jo, predikuesi ia ka këputur kot.”
Me fjalë të tjera, ata nuk kanë besim! Me fjalë të tjera, ata po tho-
në, “Unë do të besoj kur të ndodhë.” Ndonjëherë dikush nuk 
shërohet, dhe njerëzit fajësojnë predikuesin. Ata duhet të fajëso-
jnë vetveten për vështirësimin e proçesit dhe për mospranimin e 
dhuratës së Perëndisë!
Kur Jezusi vizitoi Nazaretin, vendlindjen e Tij, hyri në sinagogë 
dhe lexoi nga rrotulla e Isaias, “Fryma e Zoti është mbi Mua, 
sepse Perëndia më ka vajosur…,” por njerëzit ishin duke men-
duar në zemrat e tyre, “A nuk është ky djali i Jozefit?”
Reagimi i Jezusit ishte, “Mos u shqetësoni, asnjë profet nuk 
pranohet në vendin e tij. Ju kujtohen vejushat? Kishte plot ve-
jusha këtu në Izrael gjatë ditëve të Elias, por vetëm e huaja nga 
Sidoni i pati nevojat e saj të plotësuara në mënyrë të mbinatyr-
shme gjatë zisë. Ju kujtohet Namani? Kishte plot lebrozë në kom-
bin e Zotit, por vetëm ky sirian u shërua”               (Luka 4:24-27)
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Dita kur mosbesimi e ndaloi Jezusin
Jezusi po u thoshte njerëzve në Nazaret, “Nuk mundem t’ju 
shërbej, nuk mundem t’ju bekoj në këtë atmosferë mosbesimi. 
Megjithëse kam dhunti, dhe megjithëse mrekullia mund të dalë 
prej Meje dhe të niset drejt jush, nuk do të mund të arrijë deri tek 
ju, dhe për këtë doni të më fajësoni Mua.”
Bibla thotë që vetëm pak njerëz u shëruan nga sëmundje të vogla 
atë ditë, por Vetë Jezusi – Perëndia në mish – “nuk mundi të kry-
ente vepra të fuqishme… dhe u shtang për shkak të mosbesimit 
të tyre”                                                                                       (Marku 6:6)!
Jo të gjithë predikuesit janë aq të mençur sa Jezusi. Për shkak të 
dashurisë sonë për njerëzit, disa burra dhe gra të Perëndisë që 
mbartin vajosje mbi vete marrin hapin dhe e provojnë për t’u 
shërbyer shërimin kur aty nuk ka asnjë vajosje, edhe kur njerëzit 
refuzojnë të besojnë paraprakisht për shërimin, duke preferuar 
të presin dhe të shikojnë nëse do të ndodhë ndonjë shërim.  
Themi që jemi njerëz të besimit, por nuk veprojmë si të tillë. Me 
veprimet tona themi, “Nëse ky person shërohet, është Perëndia.” 
Është mirë që nuk duam të bëhemi naivë, por duhet të mësojmë 
të dallojmë vajosjen që kur flitet fjala e parë. 
Nuk kemi pse të presim për rezultate. Mund ta dallojmë kush 
është i vajosur nga Perëndia dhe kush jo. Edhe nëse një predi-
kues është i vajosur nga Perëndia, besoni që Perëndia do ta për-
dorë atë si një instrument për të përcjellë diçka mbi ju.

Jezusi nuk ngriti kisha për të shurdhërit 
Një herë pashë një kishë për të shurdhërit. Në asnjë mënyrë nuk 
po tallem me të shurdhërit, por Jezusi nuk tha që duhet të ngremë 
një kishë të shurdhër. Mënyra sesi Ai veproi me të shurdhërit 
ishte duke thënë, “Efatha, hapu!” Ai i dëboi shpirtrat e shurdhër 
dhe i liroi të shurdhërit. 
Nëse do të predikojmë Besëlidhjen e Re, duhet të bëjmë çmos për 
t’i shëruar njerëzit nga shurdhëria.  Pse nuk shikojmë më shumë 
të shurdhër të shërohen? Sepse predikuesit vendosin gishtat në 
veshët e tyre dhe thonë, “Shurdhëri, dil jashtë!”
“Doli?”
“Jo.” 
“Në rregull. Ik ulu. Dikush do të mbajë “shënim” emrin tënd për 
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shërbesën ndaj teje.”
Mësoni sesi të ecni me Frymën e Shenjtë. Nëse dështoni në një 
zonë të caktuar, provojeni përsëri, sepse do të duhet të rrëzohesh 
përgjatë rrugës së drejtë për t’i kryer gjërat. 
Nëse investojmë po aq në Perëndinë sa bëjmë me ilaçet, të gjithë 
do të shëroheshin! 

Përgatitja e njerëzve për shërim
Në kohërat e hershme, shërbyes të mëdhenj të Perëndisë si John 
Alexander Dowie, John G. Lake dhe Aimee Semple McPher-
son, dinin shumë gjëra për shërimin. Ata e dinin sesi të ecnin 
me Frymën e Shenjtë. Dhe të gjithë e dinin se jo të gjithë do të 
shëroheshin menjëherë, por të gjithëve mund t’ju mësohej Fjala 
deri në një pikë ku ata të ishin gati të shëroheshin menjëherë. 
Motër McPherson u mësonte njerëzve Fjalën për disa ditë dhe pastaj 
deklaronte, “Unë do të lutem për ju në këtë dhe këtë ditë.” Ajo pre-
dikonte që Jezus Krishti është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë, dhe 
që Perëndia është I Madhi Unë Jam, jo i Madhi UNË ISHA.
Ajo i mbushte njerëzit me besim dhe i përgatiste frymërisht 
të merrnin mrekullinë e e tyre. Këtë bën besimi. Ai të përgatit 
frymërisht për të prekur fuqinë e Perëndisë. 
Ditën që ajo vendoste duart mbi njerëzit, kohë pas kohe do të 
thoshte, “Në rregull, tani është koha për të hequr tutje tezgat dhe 
karriget me rrota,” dhe njerëzit do të ngriheshin krejtësisht të 
shëruar gjithandej në çdo cep të ndërtesës. Kush i shëroi? Fuqia 
e Perëndisë nëpërmjet besimit të tyre. 
Besimi është një mjet për një qëllim. Besimi na drejton tek Perën-
dia. Nëse keni besim, atëherë do ta poziciononi veten aty ku 
mund ta shikoni, ta pranoni dhe ta merrni fuqinë e Perëndisë. 
Perëndia është i mrekullueshëm dhe i fuqishëm. E vetmja arsye 
pse Ai nuk i prek njerëzit në mënyrë sovrane me fuqinë e Tij 
shëruese është sepse Ai e respekton vullnetin e tyre. 
Besimi i gruas me rrjedhje gjaku bëri që pushteti, apo fuqia, ta 
linte Jezusin dhe të shkonte tek ajo. Jezusi e ndjeu këtë fuqi të 
dilte prej Tij. Megjithatë, nuk është besimi që ju shëron. Është 
hiri që ju shëron. Por hiri nuk mund t’ju shërojë pa besimin. Hiri 
nuk do t’i sjellë asnjë të mirë askujt, nëse nuk përdoret besimi. 
Atëherë fuqia do të vijë nga Perëndia. 
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Asnjë fije besimi për të shurdhërit 
Perëndia dëshiron të hapë veshët e shurdhër. Kam kaluar një 
periudhë të vështirë për t’i besuar Perëndisë  të shërojë të shurd-
hërit. Thjesht nuk mund t’i shikoja të shurdhërit të shëroheshin 
kur u shërbeja. 
Vite të tëra kur shikoja një të shurdhër me një instrument dëgjimi 
në rreshtin e shërimit, thoja, “Zot, shëroji,” dhe menjëherë vazh-
doja tutje për të gjetur dikë me ndonjë problem më të thjeshtë, si 
artriti apo kanceri. Thjesht nuk mund t’i shikoja të shurdhërit të 
shëruar!
Kohë më pas fillova të merrja më shumë zbulesa për faktin që 
kisha autoritet mbi shurdhërinë. Më vonë fillova të merrja një 
zbulesë rreth verbimit. Sot shikojmë njerëz të shëruar nga çdo 
sëmundje. U rritëm në besimin tonë. 

Besimi për Verbërinë 
Njerëz të Perëndisë që udhëtojnë anembanë botës dhe që kanë 
sukses të madh në shërimin e të verbërve nuk e kanë filluar me 
atë besim që kanë tashmë. Kur filluan të ecnin në vajosje dhe 
panë të verbërit të shohin, ata u mbushën me pritje që kjo do të 
ndodhte gjithnjë e më shumë, dhe si rezultat shërime të tilla u 
përsëritën në nivele më të larta. 
Në Shtetet e Bashkuara, njerëzit që kanë nevojë për shërim në 
sferën e dëgjimit, zor se largohen nga shërbesa pa marrë shëri-
min. Ndonjëherë të gjithë të shurdhërit e marrin shërimin në një 
shërbesë të vetme. E njëjta gjë ndodh kur ne udhëtojmë nëpër 
botë. Disi njerëzit mendojnë se Amerika është ndryshe kur bëhet 
fjalë për shërimet e mrekullueshme, por nuk është kështu. Kur 
kisha vështirësi për të besuar në shërimin e të shurdhërve, za-
konisht nuk u kërkoja që t’i hiqnin instrumentet e tyre të dëgjim-
it. Thjesht vendosja duart mbi ta dhe deklaroja, “Shëroji, Zot.”
Dhe nëse bëhesha i guximshëm për t’ua hequr instrumentet e 
dëgjimit dhe t’ua vendosja gishtat në vesh duke u thënë, “Qofsh 
shëruar,” menjëherë largohesha me të shpejtë. Kurrë nuk i tes-
toja, sepse nuk mund t’i shikoja të shëruar.
Më në fund erdhi një kohë kur ose unë ose shurdhëria duhet të 
largohej, dhe vendosa që shurdhëria duhet ta bënte këtë lëvizje. 
Kështu ndodh me të gjitha gjërat.
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Pushtet mbi të gjithë fuqinë e armikut
Ashtu siç e lexuam më parë, Zoti premtoi tek Luka 10:19, “Unë u 
jap pushtet… mbi të gjithë fuqinë e armikut… .” Ai na ka dhënë 
autoritet mbi frymërat e liga dhe i tha të shurdhërit, “Hapu!” 
“Dhe menjëherë veshët e tij u hapën, dhe gjuha iu zgjidh duke 
folur rrjedhshëm.”
Ju nuk mund t’i bëni radiografi progresit të të folurit dhe të 
shikoni shkakun. Ne e dimë disi se gjuha e një personi është e 
lidhur me të shprehurin e shpirtit dhe mendjes së njeriut. Dhe 
gjithashtu e dimë se aty është e përfshirë më shumë se një shkak 
fizik. 
Dikur në Afrikë para mundësinë të dëboja një frymë memece dhe 
të shurdhër nga një njeri. Unë thashë, “Thuaj, Jezus,” dhe ai tha, 
“Jezus.” Unë thashë, “Thuaj, Jezus,” dhe ai përsëriti, “Jezus.” E 
gjithë turma u çmend fare, sepse ky njeri kurrë nuk kishte folur 
më parë. Ai kishte qënë i robëruar dhe tani ishte i lirë. Nuk është 
nevoja të jesh teolog për të mësuar sesi të shërbesh.

Të papranuar në shoqëri 
Imagjinoni që keni sjellë në një dhomë disa specialistë si doktorë, 
psikiatristë, psikologë dhe të tjerë, dhe u keni vendosur një video 
të dikujt që pështyn në gjuhën e një njeriu tjetër, që shikon lart në 
qiell, psherëtin dhe i thotë diçka në një gjuhë tjetër.
Menjëherë ata do të fillonin të mbushnin receta për Të, sepse 
kjo sjellje nuk është e pranueshme në shoqëri. Nuk është e pran-
ueshme nga ana intelektuale. Është diçka përtej kësaj bote!
Për këtë jeni të thirrur: Jeni të thirrur në një nivel tjetër, në një 
dimension tjetër. 

Pse të krishterët janë të penguar
Problemet emocionale që shumë njerëz i vuajnë sot rrjedhin nga 
një fortesë në dimensionin frymor, dhe ju keni autoritet në atë 
nivel. Faktikisht, arsyeja pse shumë të krishterë janë të penguar 
është sepse ne themi, “Nuk mundem. Po përpiqem. Shpresoj se 
po. Nuk e kuptoj pse jam kështu.”
Jemi të penguar sepse këto mendime vijnë nga djalli dhe flasim 
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fjalët e tij. Njerëzit jetojnë gjithë jetën e tyre të penguar nga fakti i 
fjalëve, “Nuk mundem. Do të doja, por është e vështirë.”
Njerëzit kanë qëndruar para meje në rreshtin e lutjes, dhe Zoti 
më ka treguar saktësisht se çfarë pengese ishte në jetën e tyre. Ata 
flisnin, “Do të doja të besoja.”
Unë u përgjigjesha, “Mos thuaj më, ‘Do të doja të besoja.’ Thu-
aj, ‘Unë mundem!’” Ata thyheshin dhe fillonin të qanin. Sapo 
deklaronin, “Unë mundem!” çliroheshin menjëherë. Kjo është e 
mbinatyrshme. 
Perëndia dëshiron të hapë atë dimension të mbinatyrshëm për ju 
që të ecni në atë vajosje që Jezusi ecte. 

Të bësh të pranishme fuqinë e Perëndisë
Mrekullitë janë në ju! Problemi është se ju shprehni atë që men-
doni, atë që keni mësuar, atë çfarë personaliteti juaj është ose 
ato dëshira që janë në ju, ndërsa Perëndia po ju thotë, “Shprehni 
dhuntitë, të mrekullueshmen, atë me të cilën jeni të mbushur dhe 
bekimet – dhe mësoni sesi të dëgjoni.”
Mësoni sesi të transferoni dhuntinë e Perëndisë tek dikush tjetër. 
Mësoni sesi të lejoni atë vajosje të shkojë tek ata dhe bëjini ta 
pranojnë. Unë po përpiqem t’ju rris dëshirën për të mësuar më 
shumë për dimensionin e të mrekullueshmes dhe të ecni në të. 
Fuqia e Perëndisë është e pranishme tek ne! 

Mrekullia e një nëne katolike 
Kur isha i vogël në Liban, u rrita në një familje katolike. Prindërit 
e mi ishin njerëz të mëshirës. Ne besonim që Jezus Krishti ishte 
Zot. Ne besonim në ringjallje. E dinim që Jezusi jeton në zem-
rën tuaj. E dinim që e ftuat Atë të vinte në zemrën tuaj. Por nuk 
kishim dijeni për Lindjen e Re. Nuk e dinim që mund të kishte 
një ndryshim në jetën tuaj dhe nuk ishim të mbushur me Frymën. 
Një mesnatë po merrnim pjesë në një meshë të një kishe katolike 
dhe kur u kthyem në shtëpi, babai im u kujtua që nuk e kishte 
çelësin e banesës sonë. Dera ishte e kyçur. Ai u përpoq që ta 
hapte, por nuk ia doli. 
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Shkuam tek apartamenti i disa miqve tanë në katin e gjashtë, 
por ata nuk përgjigjeshin. Ishte vonë dhe jashtë bënte ftohtë. U 
kthyem në katin e tretë. Duke qëndruar jashtë tek dera dëgjova 
mamanë që thoshte, “Zot, jo për mua, por për hir të fëmijës.” 
Dhe me sytë e mi pashë derën që u hap! Shkuam brenda dhe 
hapëm dritat, por askush nuk ishte në banesën tonë. Ëngjëlli i 
Zotit e kishte hapur atë derë fizike për ne që të futeshin brenda, 
sepse një grua katolike tha, “Zot.”
Ne duhet të kemi parasysh që t’i mbajmë çelësat në xhep, e 
megjithatë Perëndia mund të hapë dyer fizikë atje ku është e 
nevojshme. Ai e bëri këtë për Pjetrin pasi Herodi e arrestoi dhe 
e kyçi në qeli. Ëngjëlli i Zotit e zgjoi Pjetrin, zinxhirët i ranë nga 
duart, dhe kur ai dhe ëngjëlli iu afruan portës së hekurt që i nx-
irrte në qytet, Bibla thotë, “ajo u hap para tyre vetvetiu” (Veprat 
12:10), sikur porta të kishte identitet. 
Nëse një libanez i vogël mundi të shikonte një derë të hapur 
sepse Perëndia donte ta  shpinte brenda në shtëpi, sa më shumë 
fëmijët e Perëndisë, ata që janë të lindur sërish dhe të mbushur 
me Frymën duhet të shikojnë çdo ditë të jetës së tyre mrekullitë e 
bekimit, bollëkut, furnizimit, mbrojtjes dhe drejtimit?                                                         
Unë nuk po i referohem spektakolares, sepse ato gjëra vijnë dhe 
shkojnë, por po i referohem favorit të përditshëm në jetën tonë. 
Favori është ku shumica e njerëzve marrin një përgjigje “jo” dhe 
ju një përgjigje “po”. Favori është kur rrethanat përshtaten të 
bashkëpunojnë me një ambasador të cilin e ka dërguar Perëndia. 
Ambasadorët e Tij nuk kanë dalë për të dështuar.

T’i drejtosh njerëzit në një vend mrekullish
Më lejoni tani t’ju tregoj hapat “sesi” të ndihmoni dikë të marrë 
mrekullinë e tij.

Pastaj arriti në Betsaida; dhe i prunë një të verbër e iu lutën ta 
prekte.  
Atëherë e mori për dore të verbërin, e nxori jashtë fshatit dhe, 
pasi i pështyu në sy dhe vuri duart mbi të, e pyeti nëse shihte gjë. 

Dhe ai, duke hapur sytë, tha: `Po shoh njerëz si pemë 
që ecin`.
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Atëherë Jezusi i vuri përsëri duart mbi sytë dhe e bëri 
të shikojë lart; dhe atij iu kthye të parit dhe shikonte 
qartë gjithçka.

Marku 8:22-25 

Kur e sollën të verbërin tek Jezusi, miqtë e tij iu lutën që Ai ta 
prekte ose të vendoste duart mbi të. Por bibla thotë që Jezusi e 
mori të verbërin prej dore dhe e nxori jashtë fshatit. Pse Jezusi 
nuk i vendosi duart mbi të aty ku ishin?
Unë kam kuptuar që nëse dikush nuk është gati për lutje, dhe 
nëse nuk e dinë saktësisht se çfarë do t’u përcjellë nëpërmjet 
Perëndisë, ata nuk do ta marrin shërimin e tyre. 
Në fakt, kam kuptuar që shumica e njerëzve që vijnë në rreshtin 
tim të lutjes nuk presin të marrin ndonjë mrekulli të menjëher- të lutjes nuk presin të marrin ndonjë mrekulli të menjëher-presin të marrin ndonjë mrekulli të menjëher-
shme! Ata vijnë për lutje. Prandaj i pyes njerëzit për çfarë arsye 
janë aty përpara para se t’u shërbej. 
Njerëzit të shikojnë në sy duke u përpjekur të kuptojnë nëse me 
të vërtetë beson çfarë thua, apo je thjesht një ungjilltar që bën 
spektakël para tyre. Njerëzit realizojnë kontakt frymor. Ata duan 
besim të vërtetë, jo shpresë të kotë. 
Nëse e dalloni se kush jeni në Krishtin, nuk do t’u prezantoni 
ndonjë gjë të kotë tek njerëzit. Por më parë ju duhet t’i çoni tek një 
vend nga ku mund të marrin fuqinë mrekullibërëse të Perëndisë. 

Mjedisi për Mrekulli 
I verbri ishte familjarizuar me ambjentin e atij fshati të vogël. 
Çdo ditë ai dëgjonte zhurmat që ishin të zakonshme në Lindjen 
e Mesme, pëllitjen e gomerëve, lehjen e qenve, tregtarët që shis-pëllitjen e gomerëve, lehjen e qenve, tregtarët që shis-
nin mallrat, nënat që u thërrisnin fëmijëve dhe foshnjat që qanin. 
Ky ishte mjedisi i tij, dhe i kishin thënë, “Ti je i verbër. Ky është 
fshati yt. Këta janë miqtë e tu.” 
Prandaj Perëndia dëshiron që të na nxjerrë jashtë mjedisit tonë. 
Ai dëshiron që të na çojë në një dimension frymor me Të. Kjo 
ishte arsyeja pse Jezusi e mori prej dore të verbërin duke dalë 
jashtë fshatit. 
Ky njeri ndoshta po mendonte, “Ky ungjilltar qënka i gatshëm të 
ecë me mua jashtë fshatit në gjithë këtë rrugë. Ndoshta ka diçka 
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për mua.” 
Zhurmat e fshatit u fashitën ndërsa ata ecën së bashku përgjatë 
asaj rruge pluhuri. 
Mrekullia nuk filloi kur dolën jashtë fshatit. Mrekullia filloi kur 
ata filluan të ecnin. Kjo është mënyra “sesi.”
Jezusi kishte kuptuar me anë të Frymës që i verbëri ishte i ndikuar 
nga miqtë dhe të afërmit e tij. Miqtë dhe të afërmit tuaj mund të 
jenë kaq të familjarizuar duke të të parë si dështim saqë nuk lënë 
vend për të të parë si fitimtar! Dhe sa të filloni të ndryshoni, ata 
do të ushtrojnë presion për t’ju mbajtur në atë gjendje që keni 
qënë më parë. 

I Padenjë për Jezusin
Prandaj Jezusi tha, “Nëse doni babanë dhe mamanë më shumë 
sesa mua, nuk jeni i denjë për Mua” (Mateu 10:37). Nëse i lejoni 
presionet e njerëzve që t’ju mbajnë të verbër dhe të robëruar, nuk 
jeni të denjë për Të. (Ai po i referohej të qënit një dishepull, jo të 
qenit i shpëtuar.) 
Bibla thotë që Jezusi pështyu mbi sytë e të verbërit, vendosi du-
art e Tij mbi të dhe e pyeti nëse shikonte ndonjë gjë. Deri tani i 
verbëri dukej se priste diçka. Pse Jezusi i bëri atë pyetje nëse nuk 
priste që ai të dëgjonte? 
“Epo, ishte Jezusi.” Nëse Jezusi po e shëronte atë njeri si Perëndi, 
Ai mund të kishte thënë, “Qofsh shëruar!” që kur ishte në fshat. 
Por Ai po vepronte si njeri i vajosur me Frymën e Shenjtë. Ai e 
dëshironte atë mrekulli mbi atë njeri. 
Edhe pse Jezusi e kishte Frymën e Shenjtë pa masë, përsëri Ai 
kishte nevojë ta bënte njeriun ta pranonte dhuratën e shërimit 
që Ai kishte. Ndonjëherë është mirë të qërosh një karrotë para 
dikujt para se ai të ketë uri për ta marrë!

Shërime të Paplota
Ai njeri pa “njerëz si pemë që ecnin.” Ai filloi të merrte diçka, por 
nuk ishte një shërim i plotë. Po sikur Jezusi ta kishte lënë punën 
në atë proçes? Ai do të ishte kthyer përsëri në verbërinë e vet. 
 Shpeshherë kur u shërbej njerëzve i pyes, “Si ndihesh?” Duke 



Të kryesh të pamundurën

46                                                                          

qënë mësuar që ne nuk ecim sipas ndjenjave, shumë prej tyre 
përgjigjen, “Jam shumë mirë.” 
Është e mrekullueshme të ecësh me anë të besimit, por vjen një 
kohë kur demonstrimi i shërimit bëhet një realitet. Pas lutjes, prob-bëhet një realitet. Pas lutjes, prob-
lemi në trupin e një personi ose ikën krejtësisht, ose gjysëm dhe në 
të ikur. 
Nëse nuk ka ikur plotësisht, do t’u shërbej përsëri. Nëse nuk 
mundem, ata kthehen në karriget e tyre dhe qëndrojnë në atë 
gjendje, edhe pse Perëndia e kishte filluar shërimin e tyre. (Pat-(Pat-
jetër që ka raste kur një person nuk e merr shërimin për arsye të 
ndryshme.)

Ruaje Dhuntinë  
Atëherë Jezusi i vuri përsëri duart mbi sytë dhe e bëri 
të shikojë lart; dhe atij iu kthye të parit dhe shikonte 
qartë gjithçka.
Dhe Jezusi e nisi të shkojë në shtëpinë e tij duke i thë-
në: `Mos hyr në fshat dhe mos ia trego askujt në fshat`.

Marku 8:25,26 

Pse jo? Jezusi e dinte që nëse ai do të kthehej tek familja e tij dhe 
do të thoshte, “Unë mund të shikoj,” të gjithë do të gëzoheshin 
me të. Ata do të festonin dhe themelonin çfarë Perëndia kishte 
bërë. Megjithatë, nëse kthehej në fshat dhe thoshte, “Unë mund 
të shoh,” njerëzit mund t’i thoshin, “Oh, lëri këto, ne e dimë që 
po ia këput kot. Ulu këtu dhe lexo këtë tabelën e syve.”
Ju duhet të ruani çfarë Perëndia ju ka dhënë. Jezusi e dërgoi atë 
njeri tek njerëzit që do ta vlerësonin çfarë Perëndia kishte bërë 
për të. 

Kufizimet e Jezusit në tokë 
Ne mendojmë se Jezusi dinte gjithçka, sepse dimë se Ai është Per-
soni i Dytë i Trinitetit. Por kur Ai la mënjanë fuqinë e Tij hyjnore 
dhe veshjet mbretërore të Tij duke ardhur në tokë, Ai literalisht 
e zbrasi Vetveten. 
Ai e dorëzoi Veten ndaj Frymës së Shenjtë dhe zgjodhi të merrte 
vetëm zbulesën dhe njohurinë që Fryma e Shenjtë i jepte. Mënyra 
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sesi e dinte çfarë ishte në zemrën e njeriut ishte nëpërmjet Frymës 
së Shenjtë. 
Jezusi kurrë nuk i kapërceu kufizimet e anës së Tij njerëzore dhe 
reagoi me njerëzit si Perëndi. Patjetër Ai e drejtoi gishtin tek Vet-
ja dhe e deklaroi hyjninë e Tij që ne ta dinim se Kush Ai ishte, 
por kur Ai jetoi dhe shërbeu në tokë, Ai u mbështet në Frymën 
e Shenjtë. Dhe Jezusi nuk shërbeu derisa të pagëzohej nga Fry-
ma e Shenjtë. Kjo na tregon shumë. Kjo na tregon se Jezusi nuk 
e mallkoi fikun e pafryt si Perëndi, por si dikush i vajosur nga 
Fryma e Shenjtë. Pikë së pari, si Perëndi, Ai do të kishte njohur 
gjithçka dhe kurrë nuk do të kishte bërë gjithë atë rrugë drejt një 
peme të pafryt në një stinë të pakohë. 
Një përvojë e tillë do të kishte mposhtur disa prej nesh. Njerëzit 
do të na kishin sfiduar, “Nëse drejtohesh nga Zoti, pse shkove 
tek pema e gabuar në një stinë të gabuar?” Dhe shumë prej nesh 
do të ishin përgjigjur, “Epo, mendova se po degjoja  Perëndinë.” 
Çfarë është një pemë fiku pa besim? Një pemë e pafryt. Kishte 
gjethe dhe dukej mirë, por nuk kishte asnjë frut. Nuk ia vlen të 
bekosh njerëzit përreth tij. 
A keni analizuar ndonjëherë ndonjë aktivitet biznesi, një mar-
rëdhënie, ose dikë që mund të jetë bashkëshorti ose bashkëshort-
ja jote? A keni analizuar ndonjëherë një kishë që do të donit t’i 
bashkoheshit?
Dukej si pemë premtuese. Kishte gjethe dhe gjithçka tjetër. Bëni 
gjithë atë rrugë për atje, por kur shkoni aty shikoni që nuk ka 
asgjë në të. 
Vendosni gjithë ndjenjat aty dhe themi “Ky është njeriu për jetën 
time!” Por kur afrohemi ca më afër, ai njeri është një dështim.

Si të përballesh me situata djerrë  

Nëse i lejoni rrethanat të ushtrojnë kontroll mbi ju dhe bini në një 
zhgënjim të tillë, mund të pyesni veten, “Nëse Perëndia po më 
drejtonte, pse përfundova me një pemë fiku të pafryt?” ose “Pse 
po kaloj këtë situatë që po kaloj?” 
Perëndia nuk tha kurrë “Nëse drejtoheni nga Fryma Ime, kurrë 
nuk do të përballeni  me situata djerrë.” Ai tha që do të dini se 
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çfarë të bëni për këtë situatë dhe do të keni kontroll mbi të, nuk 
ka rëndësi se e çfarë llojit është. 
Dikush mund t’ju refuzojë, por nuk keni pse të jetoni nën ndi-
kimin e atij refuzimi, dhe nuk keni pse t’i lejoni njerëzit të hanë 
frutin e atij refuzimi në jetën tuaj. Ju mund ta ktheni në fitore atë 
që duket si dështim. 
Jezusi u drejtua nga Fryma, por kur Ai shkoi tek pema e fikut, 
nuk kishte asnjë frut aty. Ishte një deklarim i dukshëm i pafryt-
shmërisë dhe një zhgënjim për Të. 
Jezusi iu përgjigj asaj situate djerrë duke iu drejtuar fikut, “Asnjë 
frut mos u lidhtë këtej e tutje mbi ty” (Mateu 21:19). Ky ishte një 
mallkim. “Pse zemërohesh me pemën? Ti shkove aty në stinën e 
gabuar,” mund të llogjikoni ju.
Zoti po na tregonte diçka: Mos e lejoni jetën apo situatat të dikto-
jnë mënyrën sesi duhet të jetoni. Nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, 
ju mund të jetoni në të mrekullueshmin autoritet të mbinatyr-
shëm!



Sayedna Christian Michel Harfouche 

49                                                                          

Familja 

Një familje, Një Mision 
Dr. Christian dhe Dr. Robin Harfouche, së bashku me vajzën e tyre, Christie, dhe djalin e 
tyre, John, kanë shkundur kombet e botës me Fjalën e Perëndisë dhe me demonstrimet 
dinamike të Frymës së Shenjtë dhe të fuqisë. 
Ndërsa udhëtojnë nëpër botë, ata kanë hasur kudo me zemra të etura dhe kërkuese. Në 
Lindjen e Largët, Europë, Afrikë apo në Amerikë, kudo ku këmbët e tyre kanë shkelur në 
këtë tokë, kanë parë thirrjen e përbashkët në zemrat dhe jetën e njerëzve, që kërkojnë 
dhe presin për një përgjigje. 

Vizioni dhe Shërbesat 

Predikimi, Mësimi e Shërimi 
“Në vitin 1979 Perëndia përdori fjalët 
tek Luka 4:18 për të më thirrur në shër-
besë. Sot, fmailja ime dheunë vazhdo-
jmë t’i mbajmë këto fjalë në qendër të 
zemrave tona, ndërsa përdorim çdo 
mjet të mundshëm për të predikuar, 
mësuar dhe shëruar të gjithë ata me të 
cilt biem në kontakt. 
Qoftë për të ndezur zjarrin e rizgjimit 
në qytete të ndryshme përgjatë globit, 
për të trajnuar dhe pajisur besimtarët 
për të ecur në të mbinatyrshmen, apo 
për të siguruar ushqim dhe ndihmë për 
njerëz në nevojë, ne vrapojmë me gjithë 
forcën pas mandatit që Perëndia ka ven-
dosur brenda zemrave tona.”

-Dr. Christian Harfouche 

Varietet Shërbesash, Një Frymë 

Qofshim duke shërbyer Ungjillin për 
të humburit nëpërmjet kryqëzatave 
dhe takimeve të mrekullisë, duke pa-
jisur besimtarët nëpërmjet shkollave 
dhe seminareve trajnuese, apo duke 
shpërndarë ushqim dhe sende për 
njerëzit në nevojë, motivimi ynë është 
i njëjtë – të shpalosim dashurinë për 
Shpëtimtarin dhe Zotin tonë.  Perën-
dia na ka dhënë shumë mjete për ta 
ndikuar këtët botë përmes vullnetit të 
Tij dhe për ta parë Mbretërinë e Tij të 
vijë me pushtet. 
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International Miracle Institute 

Në International Miracle Institute, Dr. Christian dhe Dr. Robin 
Harfouche janë të përkushtuar të mësojnë dhe të pajisin njerëz të 
nivelit të lartë për të shpallur ungjillin e Jezus Krishtit të konfir-
muar me shenja dhe mrekulli. Nëpërmjet Fjalës dhe Frymës dhe 
nëpërmjet mësimit profetik dhe përcjelljes së dhuntive, studentët 
mësojnë të ecin në fuqinë dhe autoritetin e Jezus Krishtit për të 
çuar rizgjim kudo që që shkojnë. 
Në këto kohë të fundit Perëndia po thërret një popull që përparon 
në pushtet dhe demonstrim të fuqisë. Si një shërbesë e kishës 
lokale, IMI fton studentë rreth e qark globit për të qënë pjesë e 
një familje dinamike në kishë të stërvitur dhe të pajisur për një 
vizion global: Ngritjen e 400 mijë punëtorëve.  
IMI pajis fuqimisht ata që janë të thirrur në shërbesën e pesë 
dhuratave bazë, si edhe ata që dëshirojnë të ecin në mprehtësinë 
e Fjalës së Zotit. Gabimi doktrinal eliminohet dhe zëvendësohet 
me njohurinë e zbulesës së fortë të Biblës. Një themel i mirë u 
jepet besimtarëve për të jetuar dhe vepruar në të mbinatyrshmen 
dhe për të përmbushur thirrjen e Perëndisë në jetën e tyre. 

Ne duam t’ju OFROJMË një edukim biblik.  

International Miracle Institute 

IMILIVE.ORG 
http://www.facebook.com/InternationalMiracleInstitute 
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Janë tre mënyra sesi të përfshiheni dhe të jeni 
pjesë e IMI-t. 

IMI Live Online 
Studentët e Institutit Ndërkombëtar 
të Mrekullisë vijnë nga i gjithë globi, 
që nga zonat e largëta të Afrikës, 
nga kishat e fshehta në Lindje, deri 
tek zonat periferike të Amerikës. 
Qielli është kufiri për INSTITUTIN 
JETËNDRYSHUES ndërsa stu-
dentët tanë vijnë nga çdo sfond, çdo 

grupmoshe, nga çdo përfaqësim etnik dhe nga çdo thirrje. . 

Get the Complete IMI Home Library 

Mrekullitë nuk ndodhin leh-
të sisht. Me anë të Fjalsë së 
Zotit dhe fuqisë së Frymës 
së Shenjtë, Programi i Kor-
respondencës IMI do t’ju tra-
jnojë dhe do t’ju pajisë për të 

qënë një mrekullibërës për fitimin e shpirtrave në kohën e fundit. 
Programi i Korrespondencës IMI ju pajis me një të kuptuar të iden-
titetit tuaj, autoritetit tuaj, dhe aftësisë suaj si besimtar në Krishtin. 

Dërgoje IMI-n tek një komb 

Kombet po thërrasin. Janë 7 miliardë 
njerëz në këtë planet dhe ata kanë fil-
luar kërkimet. Kur sponsorizoni një 
student ndërkombëtar, ju mbillni 
një vepër të fuqishme mrekullie në 
atë komb. Instituti Ndërkombëtar 
i Mrekullisë është përgjigjja për një 
botë në krizë – përgatitja dhe pajisja e 

punëtorëve mrekullibërës për të ndryshuar botën e tyre. 
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Për informacione të mëtejshme: 
Christian Harfouche Ministries 
421 N. Palafox St. • Pensacola, FL 32501 

Zyra: 850–439–6225 
Website: www.globalrevival.com 
Email: info@globalrevival.com 

www.youtube.com/chmmedia

www.facebook.com/DocAndDoc

www.twitter.com/DrHarfouche

Dr. Christian Harfouche

www.facebook.com/robinharfouche

www.twitter.com/RHarfouche

Dr. Robin Harfouche
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Libra të tjerë nga Dr. Christian Harfouche 

Authority Over The Powers of Darkness, 

Battles of The Elohim, 

How To Receive Your Miracle, 

Living On Cutting Edge, 

The Hidden Power of Your Words, 

The Miracle Ministry of The Prophet, 

The Silver, The Gold & The Glory, 

The Spirit Guide 

Për burime të tjera studimore shtesë nga 
Dr. Christian Harfouche ju lutem na vizitoni në 

www.globalrevival.com 

Ose kontaktoni: 

Global Revival Distribution
 421 North Palafox St., Pensacola, Florida 32501 

Email: info@globalrevival.com 
Order Line: 850–439–9750 
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TË KRYESH TË
PAMUNDURËN

Sayedna Christian 
Michel Harfouche

Ti je një mrekulli-bërës

“Autoriteti juaj duhet të rrjedhë nga një siguri e brendshme në Perëndinë 
që ju jeni një një mrekullibërës nëpërmjet Krishtit, që mjedisi përreth jush 
duhet të bindet për shkak të aftësisë të dhënë nga Perëndia në ju, dhe që ju 
nuk jeni në këtë botë si viktimë por jeni dritë që rrezaton Ungjillin e Jezus 
Krishtit.”
“Ju jeni një dëshmitar i gjallë dhe një letër e hapur për të gjithë njerëzit. 
Mendoni se Perëndia dëshiron që njerëzit të lexojnë “letrën” tuaj dhe të 
gjejnë aty papunësi, dështim, thyerje, refuzim, dhimbje, dhe kështu me 
radhë?”
“Jo! Njerëzit duan të lexojnë fitore, begati, bollëk, shëndet, mendje të 
kthjellët dhe normalitet në jetën tuaj – dhe kjo është çfarë dëshiron Perën-
dia për ju.”

– Sayedna Christian Michel Harfouche në Të kryesh të pamundurën

Mbi Autorin
Si At themelues i Kishës mbarëbotërore, Sazedna Christian Michael Har-
fouche po fiton shpirtra nëpërmjet Urdhërimit të Madh, duke shpallur La-
jmin e Mirë të Ungjillit të shoqëruar me Shenja dhe Mrekulli të Frymës 
së Shenjtë. Ai njihet nga shumë njerëz si “Njeriu i Mrekullisë.” Misioni i 
Kishës Globale Apostolike vazhdon të përfshijë vepra bamirëse në të gjithë 
botën, turne ndërkombëtarë dhe kombëtarë, si edhe përgatitje dhe dialogim 
që theksojnë “unitetin e besimit.” Zelli dhe pasioni i tij ka bërë që të për-
shkojë globin shumë herë gjatë vitit për të dhënë mësim kurse të intensi-
fikuara trajnimi, duke fuqizuar drejtues kishash në mënyrë që të pranojnë 
veprën e mbinatyrshme të Krishtit. Si një autor i dëgjuar dhe një shërbyes 
dinamik, zelli i zemrës së tij është të shikojë në të gjithë botën dishepuj që 
përjetojnë autoritetin e tyre mbi veprat e errësirës. Në vitin 2012 ai diplo-
moi 25,064 dishepuj nga 216 vende dhe kombe. Së bashku me gruan e tij, 
Doktori është duke përdorur çdo mjet komunikimi për të ndarë zbulesën, 
për të shpallur paqen, për të ndihmuar në veprat e mëshirës, dhe për të 
vazhduar në fitimin e miliona shpirtrave me ilaçin  e fuqishëm të ungjillit.
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