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(1.06 - Prayer – Communication, Intimacy & Relationship.) 

 

1. Lutja Efektive 
 (Shkrimet nga ALBB) 

Shkrimet bazë  
 

Jakobi 5:16 
16 Rrëfejani fajet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-tjetrin, që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë 

shpirt. 
 

Që lutja të jetë e suksesshme, duhet të jetë e bazuar në Fjalën e Perëndisë dhe me besim. " 
 

Heb 11:6 
6 Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe se 

është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë.  

 

• Perëndia i përgjigjet besimit, jo emocioneve. Besimi vjen nga dëgjimi i Fjalës së Perëndisë. Rom. 10:17  

• Fjala e Perëndisë luan një rol jetësor në jetën tonë të lutjes. Nëse lutemi sipas Fjalës, mund të jemi të sigurtë se e 

kemi përgjigjen  

 

1 Gjonit 5:14, 15 
14 Kjo është siguria që kemi përpara tij, nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson. 15 Dhe nëse dimë se ai na 

i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë ne dimë se i kemi ato që i kërkuam atij. 

 

2. Kujt i lutemi? 
 

Gjoni 16: 23,24 
23 Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se, çdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin 

tim ai do t'jua japë. 24 Deri tani ju nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë.                                                                                             
 

• Është kënaqësi dhe dëshirë e Perëndisë të të japë dëshirat e zemrës tënde! 

• Perëndia nuk do t'i përgjigjet lutjeve egoiste, që janë të gabuara ose jashtë vullnetit ose Fjalës së Tij!  Jakobi 4: 3 

• Mëso të lutesh sipas vullnetit të Perëndisë në çdo situatë nga Fjala e Tij ose duke pyetur Frymën e Shenjtë! 

• Kur jemi vetëm "të rilindur" Perëndia u përgjigjet shpejt lutjeve tona, por Ai pret që ne të maturohemi dhe të 

mësojmë të lutemi! 
 

3. Forca e drejtësisë 
 

Shkrimi thotë se është lutja e njeriut të drejtë që ka fuqi, që arrin shumë. 
 

• Ne jemi bërë drejtësia e Perëndisë në Jezu Krishtin 2 Kor. 5:21 

• Prandaj kemi sigurinë që Perëndia na dëgjon: "sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e 

tyre". 1 Pjetrit 3: 12 

• Ne mund t'i afrohemi Perëndisë, Atit tonë me guxim për shkak të asaj që Jezusi ka arritur për ne kur vdiq si 

zëvendësues dhe duke paguar dënimin për mëkatet tona. 

• Ne mund "t'i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në 

kohë nevoje". Heb. 4:16 

 

Drejtësia jonë nuk është bazuar mbi atë që ne jemi ose bëjmë. Ajo është e bazuar vetëm mbi fitoren mbi mëkatin dhe 

vdekjen, e fituar për ne nga Jezus Krishti. Ne nuk mund të jemi kurrë më të drejtë. Është një vepër e përfunduar në Krishtin 

dhe për këtë arsye një themel i fortë për lutje. Në Jezusin jemi bërë drejtësia e Perëndisë. Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë 

të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë.                                   Ef. 2: 8 
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4. Të besojmë që marrim kur lutemi 
 

Perëndia ka vendosur parime frymërore në tokë pikërisht ashtu siç ekzistojnë edhe ato fizike. 
 

• Fjala e Tij na i zbulon këto parime në mënyrë që ne të mund të veprojmë në to për të vendosur mbretërinë e Tij në 

jetën tonë dhe në tokë. 

• Është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë pa besim (Heb. 11: 6) dhe prandaj gjithçka që bëjmë duhet të bazohet në 

besim, gjë e cila vjen vetëm duke dëgjuar Fjalën e Perëndisë. 

 

Tek Marku 11: 23-24, Perëndia zbulon një nga parimet frymërore të lutjes që garanton përgjigje: 
 
22 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: '' Kini besim në Perëndinë! ''. 23 Sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do t'i 

thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që po 

thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. 24 Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do 

t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 

 

• Kur beson, në momentin e lutjes, se Perëndia e ka dëgjuar dhe i është përgjigjur kërkesës tënde, ti ke garancinë se 

tashmë ke marrë atë që ke kërkuar. 

• Të bësh të njëjtën lutje pa pushim në të vërtetë është dyshim dhe mosbesim, duke menduar se Perëndia nuk e ka 

dëgjuar lutjen tonë ose se Ai nuk do të përgjigjet derisa të jemi lutur mjaftueshëm. Kjo shkon në drejtim të 

veprave dhe jo hirit. 

• Lutja nuk është e bazuar tek ato që na thonë pesë shqisat tona por bazohet në Fjalën e Perëndisë dhe në zemrën 

apo frymën tonë. 

 

Kjo lloj lutje njihet si lutja e besimit - të besosh atë që nuk mund të shohësh. 

 
 

5. Llojet e tjera të lutjes 
 

Fjala na thotë se ka shumë fuqi frymërore në rënien në ujdi. Për këtë arsye, kur besimtarët pajtohen në lutje për 

çfarëdolloj gjëje, Perëndia garanton se ajo për të cilën ata luten do të bëhet.            

 

5.1 Lutja e ujdisë - Mat. 18:19 
19 Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga 

Ati im që është në qiej. 

• Bjer në ujdi me një besimtar tjetër ose grup "besimtarësh. 

 

5.2 Lutja e lidhjes dhe e zgjidhjes - Mat 18:18 
18 Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha gjërat që keni 

zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe në qiell. " 

• Kjo na tregon se duhet ta ushtrojmë autoritetin e dhënë nga Perëndia në Krishtin, bazuar në Fjalën e Tij, për të 

ndaluar veprën e djallit në tokë dhe për të zgjidhur veprën e Perëndisë. 

 

5.3 Lutja në gjuhë të reja është thelbësore për rritjen tonë frymërore, si edhe për shërbesën dhe për lutjen e vullnetit të 

Perëndisë në jetën e njerëzve, në organizata, qytete dhe kombe.   Juda 20; 1 Kor.14: 4, 14: Rom.08:26 

• Përdoret kur nuk dimë si apo çfarë të lutemi. 

• Fryma e Shenjtë lut nëpërmjet nesh vullnetin e përsosur të Perëndisë për situatën, por përdor organet tona 

vokale. 

 

5.4 Lutja e dërgimit - 1 Pje. 5: 7 
7 dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. 

•  lutja e dërgimit është kur ne ia besojmë Perëndisë tonë shqetësimet tona, në mënyrë që Ai të mund të jetë Zot 

në jetën tonë.                                         
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5.5 lutja e përgjërimit - Fil. 4: 6 
6 Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me 

falënderim. 

 

• lutja e përgjërimit është t'ia japim Perëndisë shqetësimet tona. (Fil. 4: 6; 1 Tim. 2: 1) Na thuhet të "mos 

shqetësohemi për asgjë, por në çdo gjë me anë të lutjes dhe përgjërimit, me falënderim, t'ia parashtrojmë 

kërkesat tona Perëndisë". 

• Shkrimi që kemi cituar tek (1 Gjoni 5:14, 15) është një shembull tjetër i kësaj lloj lutjeje. 

 

5.6 Lutja e ndërmjetësimit - Rom 8:26 
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. 

• ndërmjetësimi është lutja në emër të të tjerëve. Ndërsa ne mund të lutemi me të kuptuarit tonë, kjo na kufizon, 

pasi nuk i njohim të gjitha rrethanat, as vullnetin e Perëndisë për secilin person dhe situatë. Kjo është arsyeja pse 

është thelbësore të ndërmjetësojmë në gjuhë të tjera, në mënyrë që Fryma e Shenjtë të lutë nëpërmjet nesh 

vullnetin e përsosur të Perëndisë. (Rom 8:26; 1 Tim. 2: 1-4) 

 

Armatura e Perëndisë që e gjejmë të përshkruar tek Efesianëve 6: 10-18 është e gjitha për qëllimin e lutjes. 
 

Kjo na tregon shumë qartë se lutja është shumë serioze, jo diçka për t'u kuptuar në rast krize. Këtu kemi të bëjmë me 

fuqinë e Perëndisë, vullnetin e Perëndisë dhe mënyrat e Perëndisë kundër forcave të errësirës në botë. 

 

Engjëjt dëgjojnë dhe veprojnë sipas Fjalës së Perëndisë në lutje – Psa. 103: 20 
20 Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thotë ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij. 

 
 

6. Pengesat ndaj lutjes 
 

• Një zemër mosfalëse do t'i ndalojë lutjet e tua për marrjen e përgjigjes. Jezusi na tha (Marku 11:25) se, kur jemi 

duke u lutur, duhet të falim.  Shih gjithashtu (Mat. 6:14, 15) 
 

• Marrëdhëniet e gabuara me partnerët ose me besimtarët e tjerë frenojnë jetën tonë të lutjes. (1 Pje. 3: 7; Matt 

5:23, 24) 
 

• Motivet e gabuara do të pengojnë lutjen. Perëndia shikon zemrën dhe është i fortë në emër të atyre që kanë 

zemër të pastër para tij.  Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas, që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. 

(Jakobi 4: 3; Mat. 6: 5, 6; Luka 18: 9-14) 
 

• Nëse vazhdimisht je duke folur fjalë që mohojnë lutjen tënde ose thua të kundërtën e asaj që po i kërkon 

Perëndisë, ti vetë je duke e dëmtuar lutjen tënde! Fjalët e tua duhet të pasqyrojnë besimin tënd në besnikërinë e 

Perëndisë ndaj Fjalës së Tij. 
 

• Dyshimi dhe mosbesimi do të ndalojnë lutjen tënde ndaj marrjes së përgjigjjes.  (Jakobi 1: 6, 7; Marku 11:24) 
 

• Nëse nuk e kupton se kush je në Krishtin kjo mund të pengojë besimin tënd në gatishmërinë ose aftësinë e 

Perëndisë për t'u përgjigjur. 

                lutjes tënde.  (2 Kor. 5:21) 
 

7. Kuptimi më i thellë i lutjes 
 

Shënim: Lutja ështe të ecësh dhe të bisedosh me Perëndinë. 
 

Edhe pse Ai na ka ofruar lloje të ndryshme lutjesh për të siguruar që çdo nevojë e jona të plotësohet, lutja është shumë më 

shumë se një listë kërkesash apo urdhërimesh.  
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Në lutje ne fillojmë të zhvillojmë marrëdhënien tonë të ngushtë me Perëndinë.  

 

• Ndërsa flasim me Të, ndajmë me Të, hapim zemrën ndaj Tij dhe diskutojmë mendimet dhe ndjenjat me Të, Fryma 

e Tij e Shenjtë na afron me Perëndinë.  

• Ai do ta zbulojë Veten në një masë më të madhe. Ne do të bëhemi më shumë të ndjeshëm ndaj zërit të Tij. 

• Përmes marrëdhënies besimi ynë në Të rritet. 

• Ne mund të lutemi vazhdimisht gjatë gjithë ditës në sasi të vogla. 

 

Lutja në frymë e zhvillon frymën tonë dhe na ndihmon të njohim dhe t'i përgjigjemi Atij më me gatishmëri.  

 

• Ne do të fillojmë të marrim zbulesë më të madhe të Fjalës së Perëndisë dhe vajosja në jetën tonë do të rritet. 

 

Në lutje, 
  

• Ne fillojmë të rritemi përsëri në marrëdhënien e ngushtë dhe besimin që Perëndia synonte për ne që nga fillimi.  

• Pikërisht në lutje ne fillojmë ta njohim Atë dhe mësojmë ta duam Atë më shumë,  

• Është në lutje që ne mund ta lavdërojmë dhe ta adhurojmë Atë për atë që Ai është dhe për atë që Ai ka bërë për 

ne. 

8. Jeta dhe shërbesa e Jezusit 
 

(Shembulli ynë që duhet të ndjekim gjithmonë. Bibla thotë që ne duhet të bëhemi të ngjashëm me imazhin e Tij) 

 

• Ai gjithmonë përdori Fjalën e shkruar të Perëndisë për të mposhtur satanin. 

• Ai foli me kujdes, nuk e shtrembëroi të folurën (pa dyshim dhe mosbesim). E folura e Tij gjithmonë kishte të 
bënte me ato që kishte thënë Perëndia. 

• Ai kaloi shumë kohë në lutje, por ai kurrë nuk foli për problemin; ai luste përgjigjen. Atë që Perëndia tha në 
përgjigjen (Fjala e Perëndisë). 

• Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo për problemet. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale . Ai shpalli 

rezultatet e dëshiruara. 
 
 

------------------ Një mënyrë më e mirë për t'u lutur -------------------- 
 

9. Hipokritëve u pëlqen të luten 
Mat.6: 5-8 
5 Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në 

mënyrë që njerëzit t'i shohin. Në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 6Por ti, kur lutesh, futu 

në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë 

publikisht. 7 Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët. Sepse ata mendojnë se do t'u plotësohet 

lutja se kanë përdorur shumë fjalë. 8 Mos u bëni, pra, si ata sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t'i 

kërkoni. 
 

• Para se Jezusi të mësonte mbi lutjen, Ai mësoi çfarë nuk ishte lutja . Atij i duhej t'i kundërvihej traditave të asaj 

kohe. 

• Zoti është më shumë i interesuar për motivimin tënd / qëndrimin e zemrës prapa lutjes sesa fjalët me të cilat 

lutesh. Njerëzit shikojnë njeriun e jashtëm, ndërsa Perëndia shikon zemrën ose njeriun e brendshëm. 

• Nëse lutesh dhe lutja nuk është e motivuar nga dashuria, nuk do të të sjellë asgjë – (1 Kor 13: 1-3) 

•  Koncepti normal i lutjes, pra, të marrësh nga Perëndia ose ta bësh Perëndinë të bëjë diçka (kur është bërë 

tashmë) kjo është mosbesim. Njerëzit kërkojnë dhe nuk marrin.  

• Perëndia po thotë se nuk është çështja se sa gjatë lutesh. Lutjet e gjata nuk janë më të mira se lutjet e shkurtra. 

•  Sa më e shkurtër lutja aq më i madh është besimi! 
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Mat.10:5-8 
5 Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i dërgoi mbasi u dha këto urdhra: ''Mos shkoni ndër paganë dhe mos hyni në asnjë qytet 

të samaritanëve, 6 por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. 7 Shkoni dhe predikoni duke thënë: "Mbretëria 

e qiejve u afrua" 8 Shëroni të sëmurët, pastroni lebrosët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; 
 

• Jo për t'u lutur për të sëmurët, por për të shëruar të sëmurët. (gjithashtu Marku 16: 17-18) - një urdhër nga Zoti! 
 

Lutja është komunikimi me Perëndinë, 24 orë në ditë, nëpërmjet fjalës së Tij ose thjesht duke folur me Perëndinë. 

• Lutja nuk është për të informuar Zotin se sa e keqe është situata jote (duke ritreguar problemin)! 

• Shumica e lutjeve nuk janë lutje por ankesa! 

• Në qoftë se nuk je duke marrë rezultate me mënyrën si po lutesh, atëherë rishikoji metodat e tua: ndoshta janë 

lidhje fetare ose tradita njerëzore që e bëjnë fjalën e Perëndisë të paefektshme! 
 

Lutja model Marku 6: 8-15 

• Jo lutje sipas Dhiatës së Re sepse nuk kërkohet në emër të Jezusit. Gjoni 16:26. 
 

Psa.100: 4-5 
4Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij. 5 Sepse Zoti është i mirë; 

mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat. 

• Para se të fillosh të lutesh fillo në këtë mënyrë. 

• Lavdërim - Kërkesë - Falenderim. 
 
 

10. Jezusi është ndërmjetësi i vetëm 
 Mat.6:5-8 

•  Sasia e kohës që shpenzon në lutje nuk është gjëja thelbësore - njerëzit fillojnë të lidhen me Perëndinë në bazë 

të performancës së përgjigjeve të lutjes. Dil nga varri i veprave dhe legalizmi. 

• Bërja e devocioneve etj. nuk e bën Perëndinë të të dojë më shumë ose më pak nëse i bën ato apo jo, kjo është për 

vetëdisiplinën tënde. 
 

Luka 11:5-8 (Një mik vjen në mesnatë) 

• Mësimi tradicional është që ne duhet ta bombardojmë vazhdimisht Perëndinë derisa ta bëjmë Atë të na japë atë 

që duam. 

• Gjithashtu thuhet se duhet të marrim edhe njerëz të tjerë për të na ndihmuar të bombardojmë Perëndinë derisa 

Ai të ç'lirojë rizgjimin. 

• Jezusi po mëson, se kjo nuk është mënyra që të trajton Perëndia (si një mik i botës) - ky nuk është një krahasim, 

por një kontrast. Perëndia është më i mirë se ky mik, Ai do të të përgjigjet pa e detyruar! 
 

Dallimi midis mënyrës së lutjes tek Dhiata e Vjetër dhe ajo e Re. 
 

Zan.18:23-24 

• Perëndia i Dhiatës së Vjetër e gjykoi Sodomën dhe Gomorrën. Perëndia ishte i zemëruar kundër mëkatit dhe nuk 

kishte shpagim për mëkatin, por në Dhiatën e Re Jezusi pagoi çmimin. 

• Abrahami ishte një ndërmjetës (Edhe Moisiu gjithashtu ishte një ndërmjetës Eks.32: 10-14). 

• Njerëzve u mësohet se në lutjen ndërmjetësuese kjo është ajo që duhet bërë për të ndaluar Perëndinë të mos 

derdhë zemërimin e tij në gjykim (Shembull: Dhiata e Vjetër). 
 

1 Tim.2:5 
Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri, 

• Në Besëlidhjen e Re, Jezusi është i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut. 

• Mëkati nuk është më një problem nga Perëndia, pasi Jezusi e pagoi çmimin (e shleu). 

• Perëndia nuk është i zemëruar dhe i gatshëm për të shkatërruar vendet. 

• Ti nuk mund të jesh një ndërmjetës dhe të ndërmjetësosh si në Dhiatën e Vjetër, ashtu siç bëri Moisiu dhe 

Abrahami. Ne kemi përshtypjen se Perëndia është ende i njëjtë si në Dhiatën e Vjetër, i zemëruar dhe që dëshiron 

të shkatërrojë. 
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Lluka 11: 1-9 
9 Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet. 10 Sepse kushdo që lyp, merr, 

kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. 11 Dhe cili nga ju është baba i tillë që, po t'i kërkojë bukë djali, i jep një gur? 

Ose po t'i kërkojë një peshk, në vend të peshkut i jep një gjarpër? 12 Ose, po t'i kërkojë një vezë, i jep një akrep? 13 Nëse ju, pra, 

që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që 

ia kërkojnë''. 

 

• Perëndia po thotë se nëse kërkon, do të marrësh menjëherë. 

• Ne nuk duhet të vazhdojmë të lusim Zotin për atë që na nevojitet, kjo është bërë tashmë, vetëm merr! 

• Ne i afrohemi Atij sikur Ai nuk do t'u përgjigjet lutjeve tona. 

• Problemi nuk është që Ai nuk përgjigjet, por marrja nga ana jonë (besimi). 

• Ti po i afrohesh Perëndisë në mosbesim. 

 

Si të lutemi që dikush të shpëtohet 
 

2 Kor.4:4 
të cilëve  perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë,  që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është 

shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata. 

 

2 Pjetrit 3: 9 
Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën; por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që 

ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim. 

 
1 Pjetrit 1:23 
23  duke qenë të lindur sërish jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që 

mbetet përjetë. 

 

Mat. 9:38 
38 Lutjuni, pra, Zotit të të korrave,  të dërgojë punëtorë në të korrat e tij''. 

 

Gjoni 14:26 
26 por Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë  të gjitha 

këto që ju thashë. 

 

Ti mund të jesh një kanal nëpërmjet të cilit vepron Perëndia, por personi i humbur mund të anulojë vazhdimisht lutjen 

tënde. Mos ndalo. 

 

11. Cili është qëllimi kryesor i lutjes 
 

Arsyeja e vërtetë e lutjes është që të kemi komunikim dhe miqësi me Perëndinë, ta duam Atë. 

 

• Bisedë në një dialog me dy drejtime. 

• Është e drejtë t'i kërkosh Perëndisë të plotësojë nevojat e tua dhe të njerëzve të tjerë, por kjo nuk duhet të jetë 

fokusi kryesor. 

• Kur kalon kohë me Perëndinë në bashkësi atëherë Ai përfshihet në çështjet e tua të jetës edhe pa ia kërkuar ti 

këtë.  

• Shembulli im gjatë pushimeve. Unë kaloj kohë në mëngjes duke u lutur dhe duke kaluar kohë në Fjalën e Tij dhe Ai 

përfshihet në javën tjetër të ardhshme në punë. 

 

 
Gjoni 3:16 
16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbasë por të ketë 

jetë të përjetshme.  
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Gjoni 17: 3 
3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. 
 

• Qëllimi i shpëtimit është që ti të mund ta njohësh Atë në një marrëdhënie personale të ngushtë. 

 

• Të jesh i shpëtuar është gjithashtu shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, por jo arsyeja kryesore. 

 

1 Gjonit 4: 7-8 
7 Shumë të dashur, le ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe 

e njeh Perëndinë. 8 Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndinë, sepse Perëndia është dashuri. 
 

• Dashuria ka një nevojë: një nevojë për t'u dashur në kthim. Perëndia që është dashuri, ka nevojë ta duan dhe kjo 

është mënyra se si e bekojmë dhe i shërbejmë Atij. 

• Nëse objekti i dashurisë tënde nuk të do ty, atëherë kjo është e mjerueshme. 

• Qëllimi ynë numër një në jetë është ta duam dhe ta bekojmë Atë. 

 

12. Foli malit 
 

Marku 11: 12-22 - Mësimi i fikut të tharë 
12 Të nesërmen, kur dolën nga Betania, ai kishte uri. 13 Dhe, duke parë nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi për të parë në 

se mund të gjente diçka atje; por, kur iu afrua, s'gjeti asgjë përveç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve. 14 Atëherë Jezusi, 

duke iu drejtuar fikut, tha, "Askush mos ngrëntë kurrë fryt prej teje përjetë". Dhe dishepujt e tij e dëgjuan. 20 Të nesërmen 

në mëngjes, duke kaluar, panë se fiku ishte  tharë me gjithë rrënjë. 21 Dhe Pjetri, duke u kujtuar, i tha: ''Mësues, ja, fiku që ti 

mallkove qenka tharë''. 

 

• Pasi Jezusi foli (u përgjigj), pema e fikut u tha menjëherë që në rrënjë, por u deshën rreth 12 orë për t'u 

manifestuar ose për t'u bërë reale në botën natyrore apo fizike. Shpesh mund të duhet kohë që lutja të shihet në 

sferën natyrore. 

 
22 Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre, "Kini besimin e Perëndisë! 23 Sepse ju them në të vërtetë, se nëse dikush do 

t'i thotë këtij mali, "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që po 

thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t'i bëhet. 24 Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur,  besoni se 

do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 

 

• Edhe në lutje Perëndia vepron brenda ligjeve që Ai krijoi dhe vendosi. 

• Ne duhet t'i kuptojmë këto ligje njësoj siç kuptojmë gravitetin dhe energjinë elektrike. 

• Fjalët e folura në dyshim dhe mosbesim janë jashtë ligjit të besimit. 

• Jezusi tha: foli malit (ose problemit) - v. 24 Jezusi e quan këtë lutje duke i folur malit. 

• Shumica e njerëzve i flasin Perëndisë për malin, kur duhet t'i flasin malit për Perëndinë. 

• Në fillim lavdëro Perëndinë, pastaj falenderoje për përgjigjen e problemit tënd, pastaj foli problemit 

• Që nga kur je lutur që ke besuar se ke marrë dhe deri tek manifestimi i lutjes ka një periudhë kohore që shpesh 

drejtohet nga ti. 

 
13. Lutja është një proces 

 

Lluka 11: 9-10 
9 Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet. 10 Sepse kushdo që lyp, merr, 

kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. 

 

• Perëndia i përgjigjet menjëherë lutjes, por problemi është të mos dish se si ta marrësh atë. 
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Danieli 9: 19-23 
19 O Zot, dëgjo; O Zot, fal! Zot, kushtoji kujdes dhe vepro! Mos mëno, për hir të vetvetes, o Perëndia im, sepse emri yt thirret 

mbi qytetin tënd dhe mbi popullin tënd".20 Ndërsa unë po flisja akoma, duke u lutur, dhe duke rrëfyer mëkatin tim dhe 

mëkatin e popullit tim të Izraelit dhe po paraqisja lutjen time para Zotit, Perëndisë tim, për malin e shenjtë të Perëndisë tim, 
21 po, ndërsa unë po flisja akoma në lutje, ai njeri, Gabrieli, që e kisha parë në vegim në fillim, i dërguar me fluturim të shpejtë, 

më arriti në orën e blatimit të mbrëmjes. 22 Ai më mësoi, më foli dhe më tha: "Unë kam ardhur tani, o Daniel, që të të vë në 

gjendje të kuptosh. 23 Në fillim të lutjeve të tua doli një fjalë, dhe unë erdha të ta bëj të njohur, sepse ty të duan shumë. Trego 

kujdes, pra, për fjalën dhe kupto vegimin: 

 

• Danieli filloi të lutej dhe ndërsa Danieli ende po lutej, Gabrieli duket se i shfaqet për t'i dhënë përgjigjen (rreth 3 

minuta). 

• Perëndia dha urdhërimin që në fillim të lutjes së Danielit. 

 

Danieli 10: 12-13 
12 Pastaj më tha: "Mos kini frikë, Daniel, sepse që ditën e parë  që vendose në zemrën tënde të kuptoje dhe të përuleshe para 

Perëndisë tënd, fjalët e tua u dëgjuan dhe unë erdha si përgjigje e fjalëve të tua. 13 Por princi i mbretërisë së Persisë më 

kundërshtoi njëzetenjë ditë; por ja, Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin 

e Persisë. 

 

• Perëndia iu përgjigj të dyja lutjeve në çast, por një herë iu deshën 3 minuta dhe herën tjetër iu deshën 3 javë që të 

vinte përgjigjja për shkak të kundërshtimit demonik. 

•  Periudha kohore e nevojshme për t'iu përgjigjur lutjes tënde mund të varet nga bota frymërore, ose nga dyshimi 

dhe mosbesimi ynë, ose thjesht ngaqë heqim dorë, pasi përgjigja nuk erdhi menjëherë. 

• Në Dhiatën e Vjetër njerëzit nuk kishin autoritetin mbi forcat demoniake siç kemi sot në Dhiatën e Re. 

• Ne mund të përdorim armët tona frymërore që Perëndia na i ka dhënë për të shkurtuar kohën. 

• Disa gjëra do të shfaqen me kalimin e kohës për shkak të pjekurisë tonë (për shembull shërbesa). 

 

 

14. Shënim përfundimtar mbi lutjen - Traditat e Njeriut. 
 

Marku 7:13 (Jezusi duke folur ) 

13 duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj, që ju e keni trashëguar. Dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të 

ngjashme. (ALBB) 

 

• Është e rëndësishme që ne të mësojmë të lutemi në mënyrën biblike dhe ashtu si Jezusi u lut dhe për këtë arsye 

ne duhet të shohim dhe shumë nga mënyrat tradicionale të lutjes që janë dhënë përmes historisë së kishës për 

kishën e sotme dhe për të ndarë fenë dhe traditën dhe pastaj të kemi guximin të lutemi në një mënyrë tjetër,në 

një mënyrë më të mirë. 

 

• Lutja e vërtetë është komunikimi, intimiteti dhe marrëdhënia me Perëndinë në baza të vazhdueshme! 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 

 

 

 

 


