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(B - Promises of God for Children) 

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

 

Sipas Romakëve 4:17 unë thërras ato gjëra që nuk janë sikur të ishin tashmë (koha e shkuar). 

 

Perëndi, unë ju falënderoj që mëshira jote e butë mbulon fëmijën tim (fëmijët e mi). Të falënderoj që ai (ajo) 

është i/e rilindur, e mbushur me Frymën e Shenjtë dhe i/e bindur ndaj teje. Të falënderoj që Fjala jote është 

në gojën e tij/e saj (Isaia 59:21), se ai /ajo është mësuar nga Fryma jote dhe e madhe është paqja e tij/e saj 

(Isaia 54:13). Unë nuk veproj nga ajo që ndjej apo nga ajo që shoh në të natyrshmen. Unë shtyhem vetëm nga 

Fjala jote dhe e quaj atë të kryer në emrin e Jezusit! 

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

 
Psalmet 103: 17 
17 Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë prej tij, dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve;  

Isaia 54:13 
13 Tërë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu.  

Jeremia 31: 16-17 
16 Kështu thotë Zoti: "Mbaje zërin tënd nga e qara, sytë e tu nga të derdhurit lot, sepse vepra jote do të shpërblehet", thotë 

Zoti; "ata do të kthehen nga vendi i armikut. 17 Ka shpresa për pasardhësit e tu", thotë Zoti; "bijtë e tu do të kthehen brenda 

kufijve të tyre.  

Fjalët e Urta 11:21 
21 Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një besëlidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të 

drejtëve do të shpëtojnë.  

Psalmet 112: 1-2 
1 Aleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij. 2 Pasardhësit e tij do të jenë të 

fuqishëm mbi tokë, brezat e njerëzve të drejtë do të jenë të bekuar.  

Isaia 49:25 
25 Po, kështu thotë Zoti: "Edhe i burgosuri do të çohet tutje dhe preja e tiranit do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me atë 

që lufton me ty dhe do të shpëtoj bijtë e tu.  

Psalmet 145: 9 
9 Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhembshuri për të gjitha veprat e tij.  

Isaia 44: 3 
3 Sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu 

dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu. 

Isaia 59:21 
21 Sa për mua, kjo është besëlidhja ime me ata", thotë Zoti: "Fryma ime është mbi ty dhe fjalët e mia që vura në gojën tënde 

nuk do të largohen kurrë nga goja jote as nga goja e pasardhësve të tu, as nga goja e pasardhësve të pasardhësve të tu", 

thotë Zoti, "tani e përgjithmonë".  

Isaia 54:17 
17 Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta 

dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë", thotë Zoti. (ALBB) 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


