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(3.10 - Lutja Themeli yt për sukses)  
 

Hyrje 
(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 

 
Shkrimet bazë: 
2 Kron.7:14 
14 Në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga 

rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. 

 

2 Tim. 3:16-17 

16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 

17që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 
 

FJALA ËSHTË SI GURI DHE LUTJA ESHTE SI ÇIMENTOJA 

 

Një mësim jetik: Që çdo plan të jetë i suksesshëm, ai duhet të mbështetet nga lutja efektive sepse lutja është çelësi i 

suksesit (për çdo fushë të jetës).  
 

Veprat e mëdha që bëri Jezusi (Gjoni 14:12), mund të arrihen vetëm nga besimtarët sot, të cilët kanë një jetë të thellë dhe 
të sinqertë të lutjes me Perëndinë.  
      

1.0 - Sekretet e lutjes.  
 

Lutja dhe bashkësia. 
 

• Besimi bën që lutjet tuaja të sjellin rezultate dhe besimi i pëlqen Perëndisë. (Heb. 11:6) 

• Nuk ka besim të fortë pa një bashkësi të thellë dhe intime me Perëndinë.  
• Besimi & siguria në Perëndiinë varet nga marrëdhëni jote më atë. 

• Marrëdhënia pa bashkësi, është si martesa pa dashuri. 

• Mungesa e miqësisë shkakton mungesën e besimit, p.sh. një baba natyral dhe djali i tij.  
• Satani mund të të gënjejë në lidhje me Perëndinë nëse nuk ke marrëdhënie me Atin.  
•  Priorieti Nr.1 në zemrën e Perëndisë është të shpenzojë kohë produktive me ne çdo ditë.  

• Përmes miqësisë ti do veprosh nga fryma jote ku banojnë besimi dhe pushteti. 

• Duke mbajtur një bashkësi konsistente dhe të ngushtë me Perëndinë, ti do të kesh shumë fryte.   ..... Qëndroni në 

mua dhe unë do të qëndroj në ju.   (Gjoni 15: 4-5,7)  

• Mënyra për të sjellë fryte është të qëndrosh në lutje, të jesh i lidhur ngushtë me Frymën e Shenjtë. 

• Bashkësia do të bëjë që zakonet, veprimet, dëshirat dhe besimet e taua do të jenë të si ato të tijat. 

• Zhvillo një bashkësi intime me atë, në mënyrë që jeta jote e lutjes të jetë e bazuar tek njohjen personale të tij, 
ashtu siç bëri Jezusi!  

 
1. Jezusi kaloi shumë kohë në lutje, por Ai kurrë nuk e luti problemin; Ai luti përgjigjen (Fjalën). Atë që tha Perëndia në 
përgjigje. 

2.  Jezusi foli me kujdes, asnjëherë nuk foli keq (dyshim & mos besim). E folura e Tij gjithmonë kishte të bënte me ato që 

kishte thënë Perëndia. 

3.  Ai gjithmonë foli për rezultatet përfundimtare, jo për problemin. Ai kurrë nuk shpalli rrethanat aktuale. Ai shpalli 

rezultatet e dëshiruara.  
4. Jezusi e përdori Fjalën e shkruar për të mposhtur Satanin - Kur u tundua në shkretëtirë nga Satani ai thai është shkruar, 
është shkruar, është shkruar!  
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2.0 - Lutja për rezultate. 
 

• Shkaku kryesor i dështimit në ndërmarrjet e krishtera është mosveprimi ose mungesa e lutjes -… .. njeriu duhet të 

lutet dhe jo të ligështohet. (Lluka 18: 1)   
• Suksesi yt ose dështimi yt bazohet tërësisht në jetën tënde të lutjes. 

• 1% të kohës tënde të kaluar në lutje do të prodhojë vetëm 1% rezultate.  
• 80% e kohës tënde të kaluar në lutje do të prodhojë 80% rezultate.  
• 100% të kohës tënde në lutje do të prodhojë 100% rezultate - mbaje mend këtë.  
• Shumë lutje-shumë fuqi, pak lutje - pak fuqi. 

• Lutja është një qëndrim, është komunikim me Perëndinë.  
• Ti mund të jetosh në një qëndrim lutjeje vazhdimisht, duke qenë në bashkësi dhe miqësi me Perëndinë çdo orë 

të ditës. ……… Jini gjithmonë të gëzuar, Lutuni pa pushim. 

18Për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. (1 Thes. 5:16) 

• Për të marrë rezultate në lutje, duhet të jesh i bindur për një fakt themelor: Perëndia dëshiron t'u përgjigjet 
lutjeve tuaja.  

• Perëndia u përgjigj lutjeve të Jezusit, Perëndinë do t'u përgjigjet lutjeve të tua, ti je i denjë, siç u lut Jezusi "... ... 

që bota të dijë se ti më ke dërguar dhe i ke dashur, ashtu siç më ke dashur mua ".  (Gjoni 17:23) 

• Ne mund t’i afrohemi me guxim fronit te hirit.   (Heb.4:16) 
 

2.1 - Çfarë është lutja? 
 

• Lutja nuk është një çlirim emocional, një valvul shpëtimi ose një ushtrim fetar!   
Jezusi tha tek Mat.6:7. “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.” 

• Nuk ka asnjë ndryshim se sa kohë lutesh ose se sa të bukura janë fjalët e tua - Zoti i përgjigjet besimit!  

• Lutja në besim është thjesht të kesh besim te gatishmëria e Zotit për të përdorur fuqinë e Tij për t'iu përgjigjur 
lutjes sate. 

• Çelësi i suksesit në lutje është të presësh rezultate - mos shpreso - beso! 

• Besimi sjell shpresën e biblës dhe i jep substancë - Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i 

gjërave që nuk shihen. (Heb.11: 1) 
 

2.2 - Fjala e Zotit në lutje - përgjigja!  
 

• Rregulli Nr.1 në lutjen për rezultate është: bazoje lutjen tënde në Fjalën e Perëndisë.  
• Fjala e Perëndisë është integriteti i vetë Zotit. Gjoni: 17:17 

• Fjala e Perëndisë është pjesa e Tij e jetës tënde të lutjes. 

• Fjala e Zotit është vullneti i Tij. Kur lutesh në përputhje me fjalën, lutesh automatikisht në përputhje me vullnetin 

e Zotit. 1 Gjonit 5:14, 15 

• Satani nuk ka pa mbrojtje përkundrejt Fjalës së Zotit të thënë nga një besimtar. (Mat.4:10-11) 
 

2.3 - Zbatimi i besimit në lutje. 
 

• Filloje lutjen me përgjigjen, me Fjalën e Perëndisë dhe jo me problemin. 

• Beso që do marrësh kur lutesh sipas Markut 11: 22-24. 

• Pasi lut lutjen e besimit, mbaju fort në rrëfimin tënd. 

• Fjalët e tua të besimit duhet të kenë veprimet përkatëse. Jakobi 2:17 

• Vepro sikur të ishte tashmë e kryer. 
 

2.4 - Refuzo dyshimin. 
 

• Satani do të përpiqet të të mposhtë me dyshim, frikë dhe mosbesim. (Mat.14: 24-31) 

• Pjetri eci mbi të natyrshmen, në mënyrë të mbinatyrshme në fjalën e Zotit 

• Ai pa, ai kishte frikë dhe u mbyt! 

• SHIKIM + FRIKË + DYSHIM = BESIMI I DËSHTUAR!  
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• Beteja e Pjetrit nuk ishte me të natyrshmen, ishte shpirtërore por sulmi nga Satani ishte në mendjen e Pjetrit! 

• Mbroni vetëdijen tënde, rrëzo çdo mendim kundër Fjalës së Zotit dhe zëvendëso mendimin. (Filip.4: 6-9) 
 

2.5 - Përgatituni për të patur sukses. 
 

• Si mund të përgatitem për të pasur sukses? - mbaje vëmendjen tënde tek Fjala e Zotit, mos bëj vend për dështim. 

(Fjalët e urta 4: 20-22) 

• Mos shiko ose mos rrëfe rrethanat që sheh rreth teje.  

• Çfarëdo që të besosh, ushqeji sytë e ty me Fjalën - 'Drita e trupit është syri; në qoftë se syri yt është i pastër, 
gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. (Matt. 6:22) 

 

3.0 - Beteja e Lutjes. 
 

Ef.6: 10-18 

12 Sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të 

botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. 
 

• Çdo besimtar është i përfshirë në luftë shpirtërore -fusha e betejës është lutje! 

• Armatura në Ef.6 është armatura e lutjes. 

• Njerëzit nuk janë problemi, forcat satanike janë! 

•  Koha e kaluar në lutje është baza e furnizimit, armiku do të përpiqet të ndërpresë kohën e lutjes sate për të të 

 mposhtur. 
 

3.1 - Armatura e plotë e Perëndisë ------ mbrojtëse.  
   

Shikoje veten në armaturën e Perëndisë duke të të mbrojtur, gati për të bërë betejën. 

• Një ushtar romak ose një gladiator i veshur me armatura! 

 

v14... Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në ijë brezin e së vërtetës,.. 
 

• Kur Satani të gënjen për lutjet e tua që nuk janë përgjigjur, mbaj mend që Fjala e Perëndisë është e vërteta. (Gjoni 

17.17)  

• Besoji Fjalës së Perëndisë. (Psalmi 112: 6-8) 

  

v14... të veshur me parzmoren e drejtësisë;   
 

• Parzmorja mbulon pjesë jetike të jetës sonë të lutjes. 

• Përmes drejtësisë ne jemi të drejtë para Perëndisë dhe kemi të drejta.  

• Nëse e sheh veten si të padenjë, nuk do të përjetosh shumë lutje me përgjigje.  

 

v15 ... dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes;  

 

• Ungjilli është lajmi i mirë që ne kemi paqe përmes Jezu Krishtit. 

• Ndarja e ungjillit me të tjerët është pjesë e armaturës tënde. 

• Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese... (Marku 16:15)  

• HoëSa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit që sjell lajme të mira që njofton paqen..(Isaia 52: 7)  

 

v16 ... mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut 
 

• Mburoja jote shuan të gjitha shigjetat e zjarrta! 

• Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën; dhe kjo është fitorja që e mundi botën: besimi ynë.. (1 

Gjonit 5:4) 

• I drejti do të jetojë me anë të besimit....(Rom.1:17)  
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v17 ... Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit.....   

 

• Përkrenarja është mbrojtja për kokën -Fusha e betejës e Satanit është mendja jote!  

• Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni 

cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.......(Rom.12:2) 

• Fjala e Zotit që rinovon mendjen tënde, të mbron nga dyshimi dhe mosbesimi. 

• Jezusi veshi të njëjtën armaturë në shërbesën e Tij tokësore ....... (Isaia 59: 16-17) 

• Jezusi e zbrazi veten nga privilegjet e Tij hyjnore dhe eci si njeri. Ai ishte një profet që vepronte nën besëlidhjen e 

Abrahamit ........(Fil.2: 5-8) 

 

3.2 - Armët e luftës sonë ----- sulmuese!    
 
v17 ... dhe shpata e Frymës, që është fjala e Perëndisë:  
 

• Për të përdorur shpatën me mjeshtëri, duhet të dish se si funksionon Fjala. 

• Marku 4 na tregon se si funksionon Fjala ----si farë--- e mbjellë, ajo rritet dhe prodhon të korra, vetëm dyshimi 

dhe mosbesimi do ta ndalojnë atë!  

• Fjala tejkalon intelektin, ajo hyn në fushën frymërore ... (Heb.4:12 

• Të mos kalosh kohë në fjalë kur je duke luftuar një betejë frymërore do të ishte sikur ta lesh shpatën tënde në 
mill ndërsa je në fushën e betejës.  

 

3.3 - Emri i Jezusit .... është një armë! 
 

• Emri i Jezusit mbart autoritetin përfundimtar në botën frymërore. (Fil.2: 9-10) 

• Emri i Jezusit na jep autoritet si besimtarë mbi sëmundjen, lëngatën dhe mbi Satanin dhe çdo vepër të ligë. (Marku 

16:15 & Mat.28:18-20) 

• Fuqia që mbështet Jezusin është fuqia e Perëndisë së Plotfuqishëm. (1 Gjonit 3: 22-23) 

• Çfarëdo që t'i kërkoni Atin në emrin tim, ai do t'jua japë atë. (Gjoni 16: 23) 

 

3.4 - Gjaku i Jezusit… .. është një armë! 
 

• Ne fitojmë me gjakun e qengjit dhe fjalën e dëshmisë sonë ...fuqia e mëkatit, vdekjes dhe ferrit janë thyer përmes 

sakrificës. (Zbu.12:11)  

  

3.5 - Fryma e Shenjtë ..... është një armë! 
 

• Fryma e Shenjtë është fuqia e Perëndisë që fuqizon armët e tua dhe pajimet e tua. (Zan.1: 1-2) 

• Efektiviteti i i jetës tënde të lutjes varet nga shkalla e vetëbesimit.   

• Fryma e Shenjtë është është fuqia mbas tyre.  
• Lutju Atit në emër të Jezusit, jo Frymës së Shenjtë dhe Ai do të kryejë vullnetin e Zotit në jetën tënde.  

 

3.6 - Engjëjt e Perëndisë .... janë një armë! 
 

Heb.1:13-14 
Dhe cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: ''Rri në të djathtën time, gjersa t'i vë armiqtë e tu shtroje të këmbëve të tua''? 14A 

nuk janë ata të gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar 

shpëtimin? 

 

• Engjëjt e Zotit janë dërguar për të të shërbyer ty, për të të ndihmuar! 

• Ata dëgjojnë urdhrat që duhet të vijnë nga goja jote, t’u thuash çfarë të bëjnë! Ti ose çliron ose lidh engjëjt me 
fjalët e tua!  
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(Psa.103: 20-21) 
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. 

21Bekoni Zotin, ju, tërë ushtritë e tij, ju, tërë ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij. 

 

4.0 - Lutja që ndryshon gjërat. 
 

4.1 - Cilat janë llojet e lutjes?  
   
A. Lutja e rënies dakort.  
B. Lutja e lidhjes.  
C. Lutja e zgjidhjes.  
D. Lutja e kërkesës dhe përgjërimit.  
E. Lutja e bashkuar.  
F. Lutja e ndërmjetësimit.  
 

• Mos harro gjithmonë që lutja i ndryshon gjërat; ajo nuk e ndryshon Perëndinë, Ai është i njëjti gjithmonë. 

(Heb.13:8) 

• Merre besimin tënd dhe Fjalën e Perëndisë dhe ndrysho rrethanat 

• Sytë e Perëndisë janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të hapur për lutjet e tyre. (Psalmi 34:15) 

                                                                                                          

A. Lutja e rënies dakort.  
 

Kur përdoret sipas Fjalës së Perëndisë, lutja e marrëveshjes do të mbulojë çdo rrethanë në jetë. 

 

Mateu 18: 18-20:    
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. 19Po 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. 20Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar 

në emrin tim, unë jam në mes të tyre''. 

      

Shembull lutje: 
  

Pajtohemi këtu dhe tani sipas Fil.4:19 dhe Mat.18:19 si vijon: 
 

O Atë, ne shohim në Fjalën Tënde që ti do të furnizosh të gjitha nevojat tona sipas pasurive të tua në lavdi. Ne biem 

në ujdi që nevoja jonë financiare përmbushet sipas Fjalës Tënde, Ne besojmë se do të marrim (ji specifik) ----------. Ne 

e vendosim këtë marrëveshje në emrin e Jezusit, AMEN. 

 

• Mos u luhat - kjo do të ishte dyshim dhe ti nuk do të marrësh nëse dyshon  
• Ti duhet të kesh frymën tënde, mendjen tënde, veprimet e tua në marrëveshje me Fjalën. 

• Ji i fortë në mendjen tënde - kjo është fushëbeteja e Satanait. Ti duhet të kontrollosh mendimet e tua. Shkruaje 

lutjen tënde, mbaje para syve të tu. 

• Marrëveshja është gjithashtu harmoni - në (Marku 11: 25-26) na është thënë të falim kur lutemi.  
• Duke vepruar me një zemër me mosfalje do të paralizojë jetën tënde të lutjes. 

• Besimi funksionon nga dashuria.... (Gal.5: 6) 

 

B & C. Lutja e lidhjes dhe zgjidhjes.  
 

Perëndia dëshiron që trupi i Krishtit të policojë forcat e liga të kësaj bote, kjo bëhet përmes këtij lloji të lutjes. 

 

Mateu 12:29:   
29 Ose, si mund të hyjë dikush në shtëpinë e të fuqishmit dhe t'i grabisë pasurinë, po të mos e ketë lidhur më parë të 

fuqishmin? Vetëm atëherë ai do të mund t'ia grabisë shtëpinë.  
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Mateu 18:18:   
18 'Ja shërbëtori im, që unë e zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi të 

dhe ai do t'u shpall drejtësinë popujve 

 

• Qortoje direkt Satanin dhe forcat e tij, lidhi ata në emrin e Jezusit! 

• Ti ke autoritet në emrin e Jezusit, përdore atë! 

 

Shto një paragraf në lutjen tënde të marrëveshjes si më poshtë: 
Satan, ne të lidhim dhe të bëjmë të pafuqishëm në këtë situatë, prandaj, ti je i lidhur në emrin e 

Jezusit. 

 
Çliroji forcat engjëllore të Perëndisë për të parë se lutja përmbushet. 
Engjëj, ju çliroj në emrin e Jezusit, për të më shërbyer sipas vullnetit të Perëndisë. 

 

D. Lutja e kërkesës dhe përgjërimit.  
 

Fjalët peticion dhe përgjërim përcaktohen si një kërkesë zyrtare e një fuqie më të lartë.  
 

Filipianëve 4: 6:    
6 Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me 

falënderim 
 

Shembull: 
Ti nuk do të dilje para mbretit pa e përgatitur zyrtarisht kërkesën tënde. 
 

• Skico dhe përpilo kërkesën tënde përpara se të shkosh tek Perëndia. 

• Kërko shkrimet që përmbajnë situatën tënde. 

• Shko tek përgjigjja për situatën tënde dhe pyete zyrtarisht Perëndinë. 
 

E.  Lutja e bashkuar.  
 
Veprat 4: 21-31: ......  
AKur i dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin te Perëndia dhe thanë......v 24.  
 

• Normalisht në kisha sot dikush udhëheq në lutje, por ne gjithashtu mund të kemi lutje të bashkuar, së bashku të 

gjithë menjëherë.  
• Në këtë shkrim, ne shohim se si Pjetri dhe Gjoni ishin arrestuar, i paraqitën para këshillit fetar dhe u thanë të mos 

predikojnë në emër të Jezusit për shkak të sigurisë së jetës së tyre. 

• Ata u kthyen tek njerëzit e tyre, u treguan se çfarë kishte ndodhur, dhe të gjithë filluan të luten në një mendje. 

 

Çfarë ndodhi? 

Një fuqi absolutisht e jashtëzakonshme është e përfshirë në lutjen e bashkuar. 
 

• Fjala e Perëndisë thotë që një mund të bëjë që të arratisen një mijë, por dy mund të vënë në arrati dhjetë mijë.  
 
Cili ishte rezultati i lutjes së tyre? 
 
Veprat 5:12:    
12 Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Të gjithë me një mendje të 

vetme mblidheshin nën portikun e Salomonit. 

 

• Lutjes së tyre iu dha përgjigje saktësisht ashtu siç ishin lutur. 

• Si trup besimtarësh, ne duhet të biem në një mendje me Fjalën e Perëndisë dhe të presim rezultate. Kjo do të 

bëjë që gjërat të ndryshojnë.   
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F. Lutja e ndërmjetësimit.  
 

Cfarë është lutja e ndërhyrjes? 
Lutja e ndërmjetësimit është të lutesh në emër të të tjerëve. Bëhet nga një besimtar ose disa besimtarë, me besim te 

Perëndia në emrin e Jezusit, për të përmbushur një nevojë në jetën e një personi tjetër ose një qyteti, vendi, kombi. 
 

• Lutja ndërmjetësuese është mjeti që Fryma e Perëndisë do të përdorë për të sjellë në manifestim gjërat e 

mrekullueshme që ndodhën në librin e Veprave. 
 

4.2 - Pse jemi thirrur të ndërmjetësojmë? 
 

Sepse Perëndia nuk bën asgjë në tokë pa bashkëpunimin e një njeriu ashtu si ai bëri me Abrahamin dhe  

Jezusin. 

• Njeriu e ka akoma autoritetin në tokë, me vullnetin e Perëndisë. 
 

4.3 - Fryma e Perendise e derdhur mbi çdo mish.  
 

Jakobi 5: 7 

7 …. Tani, pra, vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjen e Perendise; shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të 

tokës, derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit. 
 

• Libri i Gjonit thotë se Ati Qiellor është vreshtari.  

• Fruti i tokës - korrja e shpirtrave.  
• Shiu - derdhja e Shpirtit të Shenjtë. (Hosea 6: 3) 

 

Lutja ndërmjetësuese shkakton shiun e Shpirtit të Perendise për të sjellë të korrat.  
Perëndia është duke e thirrur kishën e Tij drejt unitetit në mënyrë që lumenjtë e ujit të gjallë (besimtarët), të shkaktojë 
një përmbytje të fuqisë së Perëndisë në tokë. 
 

• Sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë.   (Rom.8: 18-22) 
 

Ne jemi në fund të asaj që filloi në ditën e Rrëshajëve, Pjetri tha: 

.....Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish... (Veprat 2: 

16-19) 
 

• Rezultati i derdhjes së Shpirtit të Shenjtë tek v. 21. 

21 Dhe do të ndodhë që kush ta ketë thirrur emrin e Perendise, do të shpëtohet". 

 

4.4 - Ndërmjetesimi është të lindësh në fushën shpirtërore. 
 

• ..nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.   (Gjoni 3:3) 

• Ç'ka lindur nga mishi është mish; por ç'ka lindur nga Fryma është frymë.   (Gjoni 3:5-6) 

                                                                                                              

Ti bëhesh bashkëpunëtor me Perëndinë ndërsa vendos t'i shërbesh Atij. 

Ata që i dedikohen plotësisht shërbimit të Tij, do të jenë goja e Zotit në tokë - vegla për Frymën e Tij. 
 

Jezusi tha që shumë janë thirrur, por pak janë të zgjedhur... (Mat.20:16)   

 

Ata dhe nga ata që i janë dedikuar Atij, Perëndia do të derdhë Frymën e Tij mbi çdo mish.  
 

Por kush pi nga uji që do t'i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim 

uji që gufon në jetë të përjetshme. (Gjoni 4:14) 

 

• Burimi i ujit të gjallë brenda teje - Fryma e Zotit. 

• Një burim është për përdorim personal-përdorim për ty!   
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Perendia dëshiron që Fryma e Tij të burojë nga ty përmes ndërmjetësimit. 

...Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë''.   (Gjoni 7:38)  

                                                                         

• Një lumë është për përdorim të të gjithëve. 

• Derdhja e Frymës është një rrjedhë që vjen nga brendësia e besimtarit. 

• Ajo rrjedhë është burimi i të gjitha shenjave, çudirave dhe mrekullive. 

 

4.5 - Lutja është dera për në çlirimin më të fuqishëm të fuqisë që ka njohur njeriu.  
 

• Nëse besimtarët i lejojnë që ato lumenj të rrjedhin, nevojat e të eturve do të përmbushen, (shembulli i ujit të shiut 

të fortë kur bashkohet dhe rrjedh). 

• Derdhja e rrëmbyeshme e Frymës do të sjellë jetë tek ata që marrin farën e Fjalës së Perëndisë. 

 

4.6 - Arti i Ndërmjetësimit.   
       

Isaia 59:16-17 

16 Ai e pa që nuk kishte më asnjë dhe u habit që askush nuk ndërhynte; atëherë i erdhi në ndihmë krahu i tij dhe drejtësia 

e tij e ka mbajtur, 17ai u veshi me drejtësinë si me një parzmore dhe vuri mbi kryet e tij përkrenaren e shpëtimit, 

veshi rrobat e hakmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me një mantel. 

 

• Çfarë është krahu? Jezusi. 

• Një nga qëllimet që Jezusi erdhi në tokë ishte të që ai të ishte ndërmjetës për njerëzimin.  

• Armatimi i tij i lutjes ishte njësoj si tonat në Efesianëve 6. 

• Si ndërmjetës ne jemi krahu i Tij në tokë duke sjellë pajtim për njeriun. 

• Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: ''Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju'' (Gjoni 

20:21) 

• Ne kemi të njëjtën thirrje si Jezusi, pajtimi. (2 Kor. 5:18) 

  

Ndërmjetësimi është shprehja më e lartë e dashurisë 
 

• Është të duash në frymë, duke aplikuar fuqi shpirtërore për një person tjetër. 

• Lutja jote lufton kundër fuqive të liga . (2 Kor.4: 3-4) 

• Ti i je duke dhënë veten, kohën tënde, jetën tënde për të tjerët. 

• Jezusi erdhi në tokë për të dhënë jetën e tij. (Fil.2: 7-8 & Gjoni 3:16) 

• Jezusi ende ndërmjetëson për ne. (Heb.7:25) 

• Lutja ndërmjetësuese zbut zemrat e njerëzve për të marrë ungjillin. 

 

Lutja në gjuhë për lutjen ndërmjetësuese 
 

• Ti do të flasësh në gjuhë kur të mbushesh nga Fryma e Shenjtë.   (Veprat 2:4) 

• Gjuha jote është zëri i mendjes tënde, gjuhët e reja janë zëri i frymës tënde. (1 Kor.14: 2 & 1 Kor.14:14) 

• Kur lutesh në gjuhë ose në frymë, fryma jote e anashkalon mendjen tënde. 

• Fryma e Shenjtë në ty, e di si të lutet. (Rom.8:26) 

• Ti zhvendosesh nga e natyrshmja në frymë. 

 

Kërkesa jote e Parë e Lutjes (Ndërmjetësimi). 
 

• Për të gjithë njerëzit; për mbretërit dhe njerëzit në autoritet të lartë. (1 Tim.2: 1-4) 

• Fillo të lutesh për njerëzit, Jezusi pati dhembshuri. (Mat.9:36) 

• Ndaje veten nga gjërat e kësaj bote, angazhohu për ndërmjetësim. 

• Kërko dashurinë e Zotit, motivimi do të vijë.  
• Fryma e Shenjtë ka nevojë që ti të ngrihesh dhe të marrësh pozicionin e ndërmjetësimit. (Isaia 64: 7 & 2 Tim.1:6)  
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Vuajtje para lindjes frymërore. 
 

• Para lindjeve të reja frymërore vjen vuajtja.  
• Në fushën natyrore, një grua nuk lind pa vuajtje. 

• Vuajtja lindja në frymë, që lind lindjet e reja frymërore.  
 

Isaia 66: 8 
    ..... Por Sioni, me të ndjerë dhembjet, lindi fëmijët e saj. 

 
Hebrenjtë 12: 22-23 
22 Por ju iu afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, që është Jeruzalemi qiellor, edhe morisë së engjëjve 23 

kuvendit universal dhe kishës të të parëlindurve që janë shkruar në qiej, Perëndisë, gjykatësit të të gjithëve, shpirtrave të 

të drejtëve që u bënë të përsosur........ 

 

• Sioni është kisha e të parëlindurve. 

• Jezusi është i parëlinduri i shumë vëllezërve. (Rom.8:29) 

• Sioni është Kisha e Jezu Krishtit.  
• Si anëtar i Trupit të Krishtit, ti je Sion. 

 
Galatasve 4:19 Pali thotë;  
19 Djemtë e mi, që unë i lind përsëri, derisa të formohet Krishti në ju! 

 

• Ai vuajti një herë për të sjellë në jetë fëmijët e vegjël. 

• Vuajtjet bëjnë që të tjerët të lindin përsëri. 

• Ngrihu lart, lutu në gjuhë dhe së shpejti Fryma e Shenjtë do të bashkohet me ty dhe to do të fillosh të vuash si 

në një lindje. 

• Ti mund të rënkosh me zë të lartë, ti po liron fuqi frymëore. 

 
Romakeve 8:26 
    ...... Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, 

  

• Kjo mënyrë ndërmjetësimi është të inkurajosh veten dhe të lidhesh ngushtë me Frymën e Shenjtë për të arritur 
ndryshim të përjetshëm në jetët dhe situatat e të tjerëve. 

 

 

5.0 - Agjërimi dhe lutja. 
 

5.1 - Pse agjërojmë? 
 

Agjërimi është një mjet që na ndihmon për të hequr ndikimin e trupit, në mënyrë që njeriu frymëror të mund të 

mbizotërojë. Ndërsa qëndron në Fjalë dhe bashkë me Perëndinë, nuk do të sundohesh nga mishi. 

 

• Agjërimi nuk i bën përshtypje Perëndisë dhe nuk do ta ndryshojë Atë, Ai mbetet i njëjti, dje, sot dhe nesër. 

• Agjërimi nuk do të ndikoje tek Perëndia, që Ai të bëjë diçka për ty. 

• Agjërimi të ndryshon ty! 

• Agjërimi sjell frymën në unitet me Zotin. 

 

5.2 - Ekzistojnë dy lloje të agjërimit. 
 A. Një agjërim i shpallur.  
 B. Një agjërim personal.   
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A. - Agjërimi i shpallur.  
• Përdoret kur kërkohet udhëzimi hyjnor në një situatë. 

• Përdoret për të sjellë besimtarët në një vend ku dëgjon nga Zoti. 

• Lejon që besimtarët të jenë të bashkuar. 

• Deklaro qëllimin e agjërimit.  
 

2 Kronikave 20: 1-6; 
......... v3 ...... Atëherë Jozafati u tremb dhe filloi të kërkojë Zotin, dhe shpalli një agjërim në gjithë Judën. 

 
Rezultati i agjërimit- Fryma e Shenjtë foli! 
.........v15... Mos kini frikë, mos u tronditni për shkak të kësaj shumice të madhe, sepse beteja nuk është juaja, por e 

Perëndisë.  

 

• Arsyeja kryesore që një agjërim i shpallur sjell rezultate është se ai bën që mendjet e njerëzve të fokusohen në 
një drejtim, drejt Zotit. 

• Agjërimi i shpallur sjell fokusin në një qëllim.  

• Është i njëjti parim si lutja e ujdisë ose lutja e bashkuar. 

• Prodhon fuqi.  
 
Veprat 13: 1-2; 
...... Por në kishën e Antiokisë ishin profetë dhe mësues: Barnaba, Simeoni, i quajtur Niger, Luci nga Kirenea, Manaeni, që 

ishte rritur bashkë me Herodin tetrark, dhe Sauli. 2Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e 

Shenjtë tha: ''M'i ndani veç Barnaban dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur''. 

 

• Si rezultat i këtij agjërimi, u krijua 2/3 e Testamentit të Ri. 

  

B. - Agjërimi personal.  
• Është një agjërim që nuk i tregohet askujt, përveç Zotit. 

• Zakonisht bëhet për shkak të një arsyeje specifike ose qëllimi në mendje, p.sh. shpëtimi i një familjari, për të 

marrë zbulesë, bashkësi me Zotin. 

• Ka dy nivele shpërblimesh, nga njeriu ose nga Perëndia. 

 

Jezusi foli për agjërimin personal;    
 
Mateu 6: 16-18; 
16 Dhe kur të agjëroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët; sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njerëzve se 

agjërojnë; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 17Kurse ti, kur të agjërosh, vajose kokën 

dhe laje fytyrën, 18me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjëron, por Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, i cili shikon 

në fshehtësi, do ta japë shpërblimin publikisht.   

 
Jezusi nuk tha nëse, por kur agjëroni! 
 

• Nëse e reklamon jetën tënde frymërore, do të shkëmbesh shpërblimin e Zotit me shpërblimin e njerëzve, 

vlerësimi i tyre bëhet shpërblimi i vetëm! 

• Ne nuk duhet ta tregojmë që po agjërojmë.  

• Ndërsa agjërojmë në sekret, Zoti na shpërblen hapur - shpërblimi është ai që në fillim na nxiti të agjërojmë. 

• Sido që të jetë, vendose me besim dhe shpalle para se të fillosh agjërimin. Ki pritshmëri për ta marrë atë. 
Perëndia do të të shohë në fshehtësi dhe ti do të marrësh haptazi. Agjërimi nuk është ndëshkim nga Peërndia 

për të të mësuar, Ai mëson përmes Fjalës së Zotit, Jezusit ... barti dënimin tonë me ndëshkim..... (Isaia 53: 5) 
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5.3 - Agjërimi që ka zgjedhur Perëndia 
 

Isaia 58: 6 

Agjërimi që më pëlqen a nuk është vallë ky: të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, t'i lësh të lirë të 

shtypurit, të dërmosh çdo zgjedhë? 
 

• Perëndia na thërret që të agjërojmë që të sjellim njeriun frymëror mbi mishin. Kjo rrit ndërmjetësimin dhe i 

çliron robërit. 
 

5.4 - Shpërblime personale dhe frymërore 
 

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. 
 

• Zbulesa..... Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. (Psalmi 119: 130) 

• Shëndeti yt do të bëhet më mirë ndërsa fryma jote sundon mbi mishin. 

• Besimi për shërimin është i lehtë kur je duke ecur në frymë.  
• Armatura e Zotit (Ef.6) është armatura jonë e përparme dhe Zoti bëhet armatimi ynë i pasëm .......Zoti do të jetë 

praparoja jote.  (Isaia 58:8b) 

• Fjala shpërblim fjalë për fjalë do të thotë roje e pasme ose mbrojtje e pasme.   

• Suksesi i agjërimit që Zoti ka zgjedhur bazohet në sa vijon; asnjë akuzë, gjykim, ofendim, grindje, etj. Ec në 
dashurinë e Perëndisë.  

• Ti agjëron që të mund të ecësh në frymë dhe të marrësh trashëgiminë tënde. 

• Kjo është ajo që Jezusi po thoshte kur dishepujt u afruan tek Ai dhe e pyetën se pse nuk mund ta dëbonte djallin 

në Markun 9:28. Ai po thoshte se për shkak të mosbesimit - ata nuk po agjëronin, nuk po luteshin dhe nuk po 
meditonin për ato që u kishte thënë Jezusi. 

 

5.5 - Një jetë me agjërim.   
  
Jezusi shkonte veçmas për t'u lutur dhe agjëruar rregullisht, pse? 
 

• Në mënyrë që Ai mund t'u shërbente njerëzve në besim. 

• Ai qëndroi i lidhur me burimin e tij i energjisë - Fryma e Shenjtë. 

• Ai jetoi në bindje ndaj Perëndisë. 
 

Një jetë me agjërim, pra, duke agjëruar dhe duke kaluar kohë në Fjalë, dhe duke i shërbyer Zotit do të të mbajë në 
gjendje të marrësh nga Zoti. 
 

5.6 - Një listë për agjërimin. 
 
1. Cakto qëllimin e agjërimit tënd.  
2. Shpall agjërimin përpara Zotit.  
3. Beso se do të marrësh shpërblimin (Mat.6:18 & Marku 11:24) -Përpara agjërimit. 

4. Shërbeji Zotit   
 
Kolosianëve 3:16 
Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri-tjetrin me psalme, himne dhe 

këngë frymërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja 

 

• Ti i shërben Zotit duke folur për veprat e Tij të fuqishme. 

 

5. Shërbeju të tjerëve pas agjërimit. Shërbeju të tjerëve gjatë agjërimit, vetëm ashtu siç të udhëheq Zoti për ta bërë këtë. 

6. Ki prtshëmi për ndihmën e engjëjve.  
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Mateu 4:11 

Atëherë djalli e la; dhe ja, u afruan engjëjt dhe i shërbenin. 
 

• Pasi të kesh agjëruar, engjëjt do të të shërbejnë. 

 

 

6. Pengesat ndaj lutjes 
 
Dëshira e Zotit është që t'i përgjigjet çdo lutjeje, tha Jezusi në Mateun 21:22, "Dhe të gjitha gjëra, çfarëdo që të kërkoni 

me lutje, duke besuar, do të merrni "  
 

Çfarë është pengesë? 
Një pengesë është diçka që na ndalon ose na bllokon të marrim nga Zoti. 
 

6.1-Gjashtë pengesa të mëdha për lutjen 
 

A. Dyshimi   
• Dyshimi është hajduti i bekimeve të Perëndisë.  
• Disa njerëz dyshojnë se ekziston një Perëndi. 

• Ata dyshojnë se Ai do ta përmbushë Fjalën e Tij. 

• Ata dyshojnë se Ai do t'u përgjigjet lutjeve të tyre. 

• Dyshimi vjen nga mosnjohja e Fjalës së Perëndisë. 
 

B. Mosbesim  
• Mosbesimi është kur njeriu e di se ka një Zot, megjithatë nuk e beson Fjalën e Tij. 

• Ai e di se çfarë thotë Bibla, por ai ka zgjedhur të besojë atë që mund të shohë dhe të ndjejë në vend të kësaj. 
 

Për të dëbuar dyshimin dhe mosbesimin, duhet të bëni Fjalën e Zotit autoritetin përfundimtar për çdo çështje. 
 
C. Mungesa e njohjes së drejtësisë. 
 

Fjala drejtësi do të thotë që ti ke të drejtë të qëndrosh në prani të Zotit të plotfuqishëm pa bretje ndërgjegje dhe në 

praninë e Satanit si fitimtar. 

 

• Ne jemi bërë drejtësia e Perëndisë, kur e kemi bërë Jezus Krishtit Zot në jetën tonë.  
• Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 2 Kor.5:21 

• ......humë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. (Jakobi 5: 16b) 

• .. Ti ke të drejtë që Zoti t’i përgjigjet lutjes tënde. 
 

D. Mosdija jonë për të përdorur emrin e Jezusit.  
 

Ne kemi autoritet t'i kërkojmë Zotit t'u përgjigjet lutjeve tona në emër të Jezusit. 

 

• 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. (Gjoni 16:23) 

 

E. Mos falje dhe grindje.  
 

Mosfalja e pengon lutjen tënde.   
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          13 | 17  

3.10 – Lutja, themeli yt për sukses. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
Të gjitha citatet e shkrimeve të shenjta, përveç rasteve kur shënohen ndryshe, janë marrë nga versioni ALBB. I   Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 1954, 

1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation Used by permission (AMPC). I Shkrimet e marra nga New King James Version. Të drejtat e autorit © 1982 nga 

Thomas Nelson, Inc. Perdorur me leje. Te gjitha te drejat e rezervuara (NKJV).  I  Për përdorim privat dhe jo rishitje. I    LION OF JUDAH ON LINE. © 2018. I   
www.lowevonjudah.org.                                                                                                                       
 

 
Marku 11:25 
Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja 

 

Mosfalja fillon në shtëpi midis burrit dhe gruas për të mbajtur harmoninë.  

• Nëse burri nuk është duke e nderuar gruan e tij ashtu si duhet, lutjet e tij pengohen.  (1 Pjetrt 3:7) 

• Barra e harmonisë nuk është mbi gruan, burri është autoriteti i familjes së tij. 

• Fuqia e Zotit është në dispozicion të burrit dhe gruas së tij që synojnë të qëndrojnë në harmoni. 
 

Çfarë është grindja? 

Grindja është të veprosh për shkak të mosfaljes, lind në emocione, për të kontrolluar emocionet e tua, ti duhet të 

kontrollosh gjuhën tënde. 

• Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija. (Jakobi 3:16) 

• Satani mund të kapë të krishterët për shkak të grindjeve. (2 Tim.2:26)     

• Shërbëtori i Perëndisë nuk duhet të grindet. (2 Tim.2:21-24) 

• Satani mund të bllokojë dhuntitë e Frymës duke shkaktuar grindje dhe t'i bëjë njerëzit të largohen nga 

dashuria, sepse besimi vepron nga dashuria. 

 

 Mungesa e grindjeve është çelësi për të hequr konfuzionin dhe ligësinë. Është parakushti kryesor, parësor për 

përgjigjen e lutjeve. 

 
F. Mungesa e njohurisë për bashkësinë.  
      

Nëse nuk e di rëndësinë e një miqësie të ngushtë dhe intime me Perëndinë, nuk do të kesh mundësi të shohësh rezultate 

në lutje. 

 

• Ti mund të komunikosh me Zotin kudo që të jesh dhe çfarëdo që të bësh, megjithatë, ti duhet të biesh në 
heshtje dhe të kalosh kohë cilësore në praninë e Tij për të dëgjuar zërin e Tij. (1 Gjonit 1: 3-4) 

• ….. Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plotë 

• Bashkësia me Atin i jep Atij mundësinë për të të zbuluar ty Fjalën e Tij përmes Frymës së Tij. 

• Bashkësia sjell intimitet dhe ky sjell besim - atëherë frika dhe dyshimi largohen. 

• Përmes bashkësisë së ngushtë Perëndia do të të zbulojë personalisht dashurinë e Tij për ty. 

• Bashkësi me Zotin përmes Fjalës së Tij, sepse ata janë një. 

• Perëndia ka gëzim kur ti kaloni kohë me Të në praninë e Tij.  
 

 

7.0 - Një jetë më e thellë e lutjes. 
 

Më poshtë janë udhëzime që do të zhvillojnë një jetë më të thellë lutjesh të cilat japin rezultate më të sakta. 
 
A. Kur vepron nga fryma jote, dhe jo nga mendja jote, jeta jote e lutjes do të jetë më e saktë.  
 

B. Hapi veshët shpirtërorë për të dëgjuar zërin e Perëndisë - stërvitu që të mos bësh një veprim pa dëgjuar Frymën e 

Perëndisë, Ai është ndërmjetësi.   
 
Rom.8:26 
Po kështu Fryma ndihmon edhe në dobësitë tona: sepse ne nuk dimë se për çfarë duhet të lutemi, si duhet të lutemi; por 

Fryma vetë bën ndërhyrje për ne me psherëtima që nuk mund të shqiptohen.  

 

C. Nëse nuk je kurrë i saktë në lutjet e tua, nuk do t'i dish kurrë rezultatet.  
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D. Çelësi i lutjes së saktë - Jezusi duke folur  
 

Gjoni 16: 23-27 
    …. Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. 

 

• Kërkesat e tua ti ia thua Perëndisë në në emër të Jezusit – Jezusi tha, Lutuni kështu. (Lluka 11: 2) ....Ati ynë që je 

në qille, u shenjtëroftë emri yt. 

 

E. Beso se do të marrësh kur lutesh.   
 
Marku 11:24 
Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. 

 

Marku 11:24 
For this reason I am telling you, ëhatever you ask for in prayer, believe—trust and be confident---that it is granted to you, 

and you ëill [get it].   (AMP.) 

 

• Fillo me përgjigjen, jo me problemin, dhe ji specifik. 

• Përdor Fjalën e Perëndisë që është përgjigjja, vullneti i tij. (1 Gjonit 5:14, 15)  

• Beso se merr kur lutesh. (Marku 11:24) 

• Zoti tha që Ai do shikojë mbi Fjalën e Tij. (Jer.1:12) 

• Ji plotësisht i bindur se Zoti do të plotësojë Fjalën e Tij. (Rom:4:21) 
 

F. Fal. 
 

• Besimi yt nuk do të funksionojë me saktësi në një zemër me mosfalje. (Marku 11: 24-25) 

• Lutjet e tua nuk do të funksionojnë në mënyrë efektive me mëkat në jetën tënde, premtimet e Zotit nuk janë 
pa kushte, rrëfe mosfaljen tënde dhe ai është besnik të na i falë mëkatet tona. 

 

(1 Gjonit 1: 9) 
9 Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. 
 

G. Varu nga Fryma e Shenjtë në jetën tënde të lutjes. 
 

Rom.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. 

                                       

• Fryma e Shenjtë është ndihmësi yt, mbështetësi, mësuesi, forcuesi, ngushëlluesi, ndërmjetësi, këshilltari. 

• Varu nga Ai kur lutesh - vepro me besim në vend të ndjenjave. 

• Fjala është prova jote - Zoti do ta konfirmojë Fjalën e Tij kur lutesh me besim - mbështetu tek Shpirti i Shenjtë. 

(Marku 16:30) 
 

H. Mëso të lutesh për të tjerët. 

• Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë 

njerëzit,  (1 Tim.2:1) 

• Mëso të bësh ndërmjetësim për të tjerët - lutu për nevojat e tyre dhe nevojat e tua do të plotësohen. 
 

I. Gjithmonë bazoje lutjen tënde në Fjalën e Perëndisë. 

• Sepse lutja bazuar në Fjalë është e bazuar në vullnetin e Perëndisë - Fjala e Perëndisë është vullneti i Tij. 

• Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. (Jakobi 4: 3)  
• Lut përgjigjen e problemit ose situatës. 
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J. Kalo kohë duke u lutur në Frymë. 
 

• Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e 

Shenjtë…. (Juda 20) 

• Merr kohë të lutesh në gjuhë të tjera veçanërisht për lartësim, do të të mbajë të përgatitur në çdo kohë. 

• Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon, ndërton kishën (1 Kor. 14:4) 

• Fjala "ndërtim"e përkthyer nga greqishtja do të thotë njësoj si"karikoj një bateri" 

• Lutja në gjuhë të tjera do të të mbajë të frymëzuar. 

• Do të të ndihmojë të kapërcesh ligësinë e mishit. 
 
 

8.0 - 10 arsyet pse çdo besimtar duhet të flasë në gjuhë. 
 

Mënyra biblike për të marrë Frymën e Shenjtë (Veprat 1: 4-5 / Vep. 2: 1-4) 
Besimtarët u mblodhën në Samari. (Veprat 8: 1-5; 12) / Veprat 8: 14-17 / Veprat 8: 18-19) 

Besimtarët u mblodhën në shtëpinë e Kornelit. Veprat 10: 44-46 

Besimtarët u mblodhën në Efes. (Veprat 19: 1-3, 6) 
Mbushja me Frymës e Palit. (Veprat 9: 10-12, 17) / 1 Kor.14:18) 

 

Dhe këto shenja do të ndjekin ata që besojnë 

….do të flasin gjuhë të reja (Marku 16:17) 
 

Arsyeja 1. - Gjuhët, Shenja Fillestare 
  
Vep. 2:4 - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë 

ua jepte të shpreheshin.                                
• Është dëshmi e mbinatyrshme e mbushjes me Frymën e Shenjtë. 

 

Arsyeja 2. - Gjuhët për ndërtimin shpirtëror. 
  
Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon, ndërton kishën.   (1 Kor. 14:4) 
 

• Fjala "lartëson" përkthyer në greqisht do të thotë njësoj si të ngarkosh një bateri. Sepse ai që flet një gjuhë 

tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. (1 Kor. 14:2)  

• Zoti na ka dhënë një komunikim hyjnor, të mbinatyrshëm me Të. Sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë 

tjetër, fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme.  (1 Kor. 14:14) 

• Kur lutemi në gjuhë, fryma jonë është në kontakt të drejtpërdrejtë me Perëndinë  
  
Arsyeja 3. - Gjuhët na kujtojnë Prezencën e Frymës. 
 

Gjoni 14: 16-17 

Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, 17Frymën e së 

Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë 

në ju.     
   

• Është përvoja e vazhdueshme për pjesën tjetër të jetës tënde. 

• Për të na ndihmuar në adhurimin e Zotit. 

• Na mban të vetëdijshëm për Frymën brenda nesh. 

 
Arsyeja 4. - Lutja në gjuhë është lutja në përputhje me vullnetin e përsosur të Zotit. 
 

Rom.8:26-27 
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. 27 Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e Frymës, 

sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë.  
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• E folura në gjuhë largon egoizmin nga lutjet tona. 

• Duke u lutur në gjuhë ne anashkalojmë mendjen dhe lutemi me anë të Frymës së Shenjtë, vullnetit të Zotit. 
 

Arsyeja 5. - Lutja në gjuhë stimulon besimin. 
 

Juda 20 
Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë.    
                                                                                           

• Lutja në gjuhë stimulon besimin dhe na ndihmon të mësojmë ta besojmë plotësisht Perëndinë. 

• Nëse Fryma e Shenjtë drejton fjalët që ne flasim, ne duhet të ushtrojmë besimin tonë për të folur në gjuhë - 

pse? Sepse ne nuk i dimë fjalët e tjera që duhen thënë. 

• E folura në gjuhë na ndihmon të besojmë Perëndinë për gjëra të tjera sepse ajo stimulon besimin tonë. 
 

Arsyeja 6. - E folura në gjuhë na mban të pastër nga ndotja e botës. 
 

1 Kor.14:28 
Por nëse nuk ka interpretues, le të heshtë në kishë dhe le të flasë me veten e tij dhe me Perëndinë. 

                                                              

• Ëenn ëir in einem Gottesdienst zu uns selbst und zu Gott sprechen können, können ëir dies auch am 

Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bereichen, im Bus, im Zug oder im Flugzeug tun. 

• Ëir müssen nicht auf das gottlose, profane und vulgäre Gerede der Ëelt hören, ëir können uns frei von 

Kontamination halten. 

 

Arsyeja 7. - Lutja në gjuhë na ndihmon të lutemi për të panjohurën.   
     

• Lutja në gjuhë të ofron një mënyrë që të lutesh për gjërat për të cilat ty nuk të shkon mendja të lutesh, ose për 

situatat për të cilat nuk je i vetëdijshëm. 

• Fryma e Shenjtë do të të ndihmojë të lutesh në të gjitha situatat - Ai mund të të zgjojë në mes të natës për t'u 

lutur për dikë në telashe ose për një situatë jete a vdekje - lutu derisa të kesh një ndjenjë lavdërimi, atëherë 

lutja ka mbaruar. 
 

Arsyeja 8. - Lutja në gjuhë të jep freski frymërore. 
 

Isaia 28: 11-12 
Në fakt do të ndodhë që me buzë që belbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti do t'i flasë këtij populli. 

12Ai u kishte thënë: "Ja pushimi: vëreni të lodhurin të pushojë; këtu është fresk!". Por ata nuk deshën ta dëgjojnë. 
 

• Çfarë është pushimi, fresku në Shkrime – e folura në gjuhë!  

• Mjekët mund të të rekomandojnë një kurë pushimi kur je i lodhur, i stërmunduar apo i rraskapitur, por pjesa 
tjeter dhe freskia frymërore vjen ndërsa ne lutemi në gjuhë. 

 
Arsyeja 9. - Gjuhët për falënderimin. 
 

1 Kor.14:15-17 
16 Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë "amen" për 

falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç'po thua? 17Sepse ti edhe mund të falënderosh mirë, por tjetri nuk ndërtohet. 

                                                                                                         

• Lutu në Frymë = në gjuhë. 

• Lutu me mendjen = në gjuhën tonë natyrore. 

• Beko me shpirt = bekim në gjuhë. 

• Ai që zë vendin e profanët = ata që nuk dinë për gjërat frymërore. 

 

Apostulli Pal na thotë se mënyra e përsosur për të falënderuar është duke u lutur në gjuhë, por duke qenë se je në prani 

të njerëzve të pa mësuar në gjëra frymërore, është më mirë të lutemi me mendjen kështu që të gjithë të mund të 

ndërtohen.   
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Arsyeja 10. - Të folurit në gjuhë të tjera e nënshtron gjuhën.   
 
Jakobi 3: 8 

Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë; është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës. 

                                                                                                                   

• Yielding the tongue to the Holy Spirit to speak ëith other tongues is a giant step toëard yielding all of our 

members to God. Duke ia nënshtruar të folurën Frymës së Shenjtë për të folur në gjuhë të tjera është një hap 

gjigant drejt nënshtrimit të të gjithë anëtarëve Perëndisë. 

• Nëse mund të nënshtrojmë gjuhën tonë, mund të nënshtrojmë çdo anëtar tek Perëndia. 

 

10.0 - Lutja në gjuhë në publik. 
 
10.1 - Duke folur për dhuntitë frymërore. 
 
1 Kor.14:1-5 
Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrtë dhuntitë frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni, 2sepse ai që 

flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 3Kurse ai që 

profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e përdëllim. 4Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që 

profetizon, ndërton kishën. 5Unë dua që të gjithë ju të flisnit gjuhë, por më tepër të profetizonit, sepse ai që profetizon është 

më i madh nga ai që flet gjuhë, veçse në interpretoftë, që të marrë ndërtim kisha. 

 

Apostulli Pal duke folur; 
Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithël:….(1 Kor. 14:18) 

 

A. Kur njerëzit marrin Frymën e Shenjtë publikisht, ata flasin me gjuhë të tjera ashtu siç i drejton Fryma.  
B. Kisha ndërtohet duke folur me gjuhë të tjera në mbledhjet publike me interpretim.  
 
10.2 - Profecia ndaj gjuhëve. 
Pali thotë se e folura në gjuhë me interpretim është ekuivalente me profecinë, - ndersa ndërmjetësimi në gjuhë 

interpretohet në mënyrë që kisha të kuptojë ato që thuhet, atëherë ai që profetizon nuk është më i madh. 

 

Shembull:  
2 x një monedhë dhjetë cent = 1 monedhë njëzët cent.  
1x 1 monedhë njëzet cent përfaqëson profecinë.   
Monedha e parë dhjetë cent përfaqëson Gjuhët e tjera.  
Monedha e dytë dhjetë cent përfaqëson Interpretimin e Gjuhëve.  
     

Profecia është një monedha 20 cent. Natyrisht, do të ishte më mirë të kishim monedhën 20 qindarka (profecinë) sesa të 

kishim monedhën prej 10 qindarka (nndërmjetësim në gjuhë). Por nëse interpretimi (një monedhë tjetër prej 10 cent) 

bëhet bashkë me nndërhyrjen në gjuhë, atëherë monedhat 2 x 10 cent do të ishin të barabarta me monedhën 20 cent. 

 

Lutje në gjuhë + Interpretimin = Profecinë.  
Lutja e zgjatur në gjuhë në një shërbesë, pa interpretim, nuk do ta lartësojë trupin e Krishtit pasi njerëzit nuk do ta 

kuptojnë atë që thuhet, por një person mund të lutet për veten e tij në gjuhë, në një shërbesë të kishës, nëse ai lutet për 

veten e tij dhe jo me zë të lartë! 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


