
Shqip -   Shërim     Shkrimi - Healing Scriptures

Eksodi 15:26 dhe tha: "Në qoftë se ti dëgjon me vëmëndje zërin e Zotit, Perën-
disë tënd, dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe dëgjon urdhërimet
e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato 
sëmundje që u kam dhënë Egjiptasve, sepse unë jam Zoti që të shëron".

Ligji i Përtërirë 7:15 Zoti do të largojë nga ti çfarëdo lloj sëmundje, nuk do të 
dërgojë mbi ty asnjë të keqe vdekjeprurëse të Egjiptit që ke njohur, por do 
t'i dërgojë mbi të gjithë ata që të urrejnë.

Psalmet 107:20 Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi nga gropa.
Psalmet 146:8 Zoti u hap sytë të verbërve, Zoti ngre ata që janë rrëzuar, Zoti i 

do të drejtët.
Isaia 35:5 Atëherë do të hapen sytë e të verbërve dhe veshët e të shurdhëve;
Isaia 53:5 Por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për 

paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për 
shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar.

Isaia 58:8 Atëherë drita jote do të shpërthejë si agimi dhe shërimi yt do të 
mbijë menjëherë, drejtësia jote do të të pararendë dhe lavdia e Zotit do të 
jetë praparoja jote.

Jeremia 30:17 Po, unë do të të jap përsëri shëndet dhe do të të shëroj plagët 
e tua," thotë Zoti, "Sepse të quajnë "e dëbuara," duke thënë: "Ky është 
Sioni për të cilin askush nuk kujdeset"".

Jeremia 33:6 Ja, unë do t'i sjell atij mirëqenie dhe shërim; do t'i shëroj dhe do 
t'u zbuloj atyre bollëkun e paqes dhe të së vërtetës.

Malakia 4:2 Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisë 
me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që 
dalin nga stalla.

Mateu 4:23,24 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e 
tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje 
dhe çdo lëngatë në popull. 24 Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirinë; dhe i 
sillnin të gjithë të sëmurët që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme,
të demonizuar, epileptikë dhe paralitikë; dhe ai i shëronte.

Mateu 8:16,17 Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të pushtuar nga demonë; dhe 
ai, me fjalë, i dëboi frymërat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, 17 që kështu 
të përmbushej fjala e profetit Isaia kur tha: "Ai i mori lëngatat tona dhe i 
mbarti sëmundjet tona''.

Mateu 9:35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i 
mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke 
shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.

Mateu 10:1,8 Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes 
dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të shërojnë çdo 
sëmundje e çdo lëngatë. (Marku 3:14,15) 8 Shëroni të sëmurët, pastroni 



lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni.
Mateu 11:5 Të verbërit po shohin, të çalët po ecin, lebrozët janë pastruar dhe 

të shurdhërit po dëgjojnë; të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u 
predikohet të varfërve.

Mateu 12:15 Por kur Jezusi e mori vesh u largua prej andej dhe turma të 
mëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë,

Mateu 15:30 Dhe iu afruan turma të mëdha që sillnin me vete të çalë, të 
verbër, memecë, sakatë dhe shumë të tjerë; i ulën përpara këmbëve të 
Jezusit dhe ai i shëroi.

Mateu 17:20 Dhe Jezusi u tha atyre: "Prej mosbesimit tuaj; sepse në të 
vërtetë, unë po ju them, se po të keni besim sa një kokërr sinapi, do t'i 
thoni këtij mali: "Zhvendosu nga këtu atje," dhe ai do të zhvendoset; dhe 
asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju.

Marku 1:34 Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundje të ndryshme, dhe 
dëboi shumë demonë; dhe nuk i lejoi demonët të flasin, sepse ata e njihnin.

Marku 3:10 Sepse ai kishte shëruar shumë veta, të gjithë që kishin sëmundje 
dyndeshin rreth tij që ta preknin.

Marku 6:5,6,13 Dhe nuk mundi të kryejë aty asnjë vepër të pushtetshme, përv-
eçse shëroi disa të lëngatë, duke vënë mbi ta duart. 6 Dhe çuditej për mos-
besimin e tyre; dhe dilte nëpër fshatra përreth e i mësonte. 13 dhe dëbonin 
shumë demonë dhe vajosnin me vaj shumë të lëngatë dhe i shëronin.

Mark 6:55,56 dhe, duke përshkuar me vrap mbarë krahinën përreth, filluan të 
sjellin të sëmurë në vigje, kudo që dëgjonin se gjendej; 56 dhe kudo ku ai 
vinte, në fshatra, në qytete a në lagje, njerëzit i vendosnin të lënguarit në 
sheshe dhe e lutnin që të paktën të mund të preknin cepin e rrobes së tij; 
dhe të gjithë ata që e preknin, shëroheshin.

Marku 8:23-25 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. 24 Dhe 
ai, duke hapur sytë, tha: "Po shoh njerëz si pemë që ecin''. 25 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 9:29 dhe ai u tha atyre: "Ky lloj frymërash nuk mund të dëbohet 
ndryshe, përveç, se me lutje dhe agjërim''.

Marku 16:17,18 Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë:
në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i 
kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton 
vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe
këta do të shërohen''.

Luka 4:8,40 Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: "Largohu prej meje, Satana. 
Éshtë shkruar: "Adhuro Zotin, Përëndinë tënd dhe shërbeji vetëm atij"''. 40 
Kur perëndoi dielli, të gjithë ata që kishin të sëmurë me sëmundje të ndry-
shme i prunë tek ai; dhe ai i shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre.



Luka 5:15,17-25 Dhe fama e tij po përhapej gjithnjë e më shumë; dhe turma të 
mëdha mblidheshin për ta dëgjuar dhe për t'u shëruar prej tij nga sëmundj-
et e veta. 17 Një ditë ndodhi që, ndërsa Jezusi po mësonte, ishin të 
pranishëm, ulur, disa farisenj dhe mësues të ligjit, që kishin ardhur nga të 
gjitha fshatrat e Galilesë, të Judesë dhe nga Jeruzalemi; dhe fuqia e Zotit 
ishte me të, që të kryente shërime. 18 Dhe ja, disa njerëz po sillnin mbi një 
vig një njeri të paralizuar dhe kërkonin ta fusnin brenda dhe ta vinin 
përpara tij. 19 Por, duke mos gjetur se si ta fusnin brenda për shkak të 
turmës, hipën mbi çatinë e shtëpisë dhe e lëshuan përmjet tjegullave me 
gjithë vig midis njerëzve, përpara Jezusit. 20 Dhe ai, duke parë besimin e 
tyre, i tha atij: "Njeri, mëkatet e tua të janë falur''. 21 Atëherë skribët dhe 
farisenjtë filluan të arsyetojnë duke thënë: "Kush është ky që thotë 
blasfemi? Kush mund t'i falë mëkatet, përveç vetëm Perëndi?''. 22 Por 
Jezusi, duke i njohur mendimet e tyre, e mori fjalën dhe tha: "Ç'po 
arsyetoni në zemrat tuaja? 23 Çfarë është më e lehtë, të thuhet: "Mëkatet e
tua të janë falur," apo të thuhet: "Çohu dhe ec"? 24 Tani, pra, me qëllim që 
ju ta dini se Biri i njeriut ka pushtet mbi tokë të falë mëkatet, unë të them (i
tha të paralizuarit), çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde!''. 
25 Dhe menjëherë ai njeri u ngrit përpara tyre, mori vigun mbi të cilin qe 
shtrirë dhe shkoi në shtëpinë e vet, duke përlëvduar Perëndinë.

Luka 6:17-19 Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë, 
me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga 
gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët 
kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t'u shëruar nga sëmundjet e veta; 
18 Por edhe ata që i mundonin frymërat e ndyrë shëroheshin. 19 E gjithë 
turma kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë.

Luka 7:21,22 Dhe në atë orë Jezusi shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga 
fatkeqësitë dhe nga frymërat e lig, dhe shumë të verbërve ua dhuroi të 
parit. 22 Dhe Jezusi duke u përgjegjur u tha atyre: "Shkoni dhe i thoni 
Gjonit ç'keni parë e dëgjuar: të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët 
ecin, lebrozët po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po 
ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve.

Luka 8:2 dhe disa gra, të cilat i kishte shëruar nga shpirtërat e këqij dhe nga 
sëmundjet: Maria, e quajtur Magdalenë, prej së cilët pati dëbuar shtatë 
demonë,

Luka 9:2,11 Dhe i nisi të predikojnë mbretërinë e Perëndisë dhe të shërojnë të 
sëmurët. 11 Po, kur turmat e morën vesh, i ndiqnin; dhe ai i mirëpriti dhe u 
fliste për mbretërinë e Perëndisë dhe shëronte ata që kishin nevojë për shërim

Luka 13:12,32 Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: "O grua, ti je 
e liruar nga lëngata jote''. 32 Dhe ai u përgjigj atyre: "Shkoni e i thoni asaj 
dhelpre: "Ja, sot dhe nesër po dëboj demonë dhe kryej shërime, dhe të 
tretën ditë po i jap fund punës sime".



Gjoni 5:8,14 Jezusi i tha: "Çohu, merr vigun tënd dhe ec!''. 14 Më vonë Jezusi e
gjeti në tempull dhe i tha: "Ja, ti u shërove; mos mëkato më që të mos të të
bëhet një gjë më e keqe''.

Gjoni 14:12 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: kush beson në mua do të 
bëjë edhe ai veprat që bëj unë; madje do të bëjë edhe më të mëdha se këto,
sepse unë po shkoj tek Ati.

Veprat e Apostujve 3:6 Por Pjetri tha: "Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë 
që kam po ta jap: në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec!''.

Veprat e Apostujve 5:15,16 aq sa i binin të sëmurët në sheshe, i vinin në 
shtretër e në shtroja, që kur kalonte Pjetri, të paktën hija e tij të mbulonte 
ndonjë nga ata. 16 Edhe një turmë nga qytetet përreth turrej në Jeruzalem, 
duke sjellë të sëmurët dhe ata që mundoheshin nga frymëra të ndyra dhe të
gjithë shëroheshin.

Veprat e Apostujve 10:38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me 
fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke 
shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte 
me të.

Veprat e Apostujve 19:11,12 Dhe Perëndia bënte mrekulli të jashtëzakonshme 
me anë të duarve të Palit, 12 aq sa mbi të sëmurët sillnin peshqirë dhe 
përparëse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej 
tyre dhe frymërat e liga dilnin prej tyre.

Romakëve 8:26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse 
ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; por vetë Fryma
ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme.

1 e Korintasve 12:9 një tjetri besim, nga po ai Frymë; një tjetri dhuntitë e 
shërimeve, nëpërmjet po atij Frymë; një tjetri pushtet për të kryer veprime 
të fuqishme; një tjetri profeci; një tjetri të dallojë frymërat;

1 e Korintasve 12:28 Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti 
profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj dhuntitë e 
shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve.

Filipianëve 2:27 Edhe vërtetë ai qe i sëmurë, gati për vdekje, por Perëndia pati
mëshirë për të dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha 
trishtim mbi trishtim.

Jakobit 5:14  A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thërrasë pleqtë e kishës 
dhe ata të luten përmbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emër të Zotit,

1 Pjetrit 2:24 Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që 
ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me vurratat e tij ju u 
shëruat.

3 Gjonit 1:2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të 
gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt.
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