
Lutja

1. Pse duhet të lutemi?

Kur një foshnjë lind, ajo ka nevojë të thithë ajër. Të lutesh do të thotë „të flasësh me Perëndinë“ dhe
është si frymëmarrje për jetën tonë shpirtërore. Perëndia interesohet për ty dhe do që të ketë një
marrëdhënie me ty. Ashtu si dhe në marrëdhëniet e tjera, sa më shumë dhe sa më me sinqeritet të
flasim me njëri - tjetrin, aq më e thellë dhe më intensive do të bëhet kjo marrëdhënie.

Lluka 11:1-13
Çfarë mësojmë këtu për lutjen?

Për çfarë duhet të lutemi? 
Filipianëve 4:6:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Gjashtë llojet e lutjes

Lavdërim: Adhuro Perëndinë për atë që është. (Psalmi 135:3) 
Falenderim: Falendero Perëndinë për mëshirën dhe përkujdesjen e Tij. (1 Thesalonikasve 5:18) 
Vajtim: Thuaja dhimbjen dhe pikëllimin tënd Perëndisë. (Psalmi 13:1-3)
Rrëfim i mëkateve: Lutju Perëndisë të falë mëkatet e tua. (1 Gjonit 1:9) 
Kërkesë: Lutju Perëndisë të plotësojë nevojat e tua. (Filipianëve 4:6-7) 
Ndërmjetësim: Lutju Perëndisë të plotësojë nevojat e të tjerëve. (1 Timoteut 2:1) 

3. Si ndikon vullneti i Perëndisë në lutjet tona

Ka tre lloje të ndryshme lutjesh në lidhje me vullnetin e Perëndisë:

1. Perëndia e ka marrë tashmë vendimin

Shembull: “Zot, dua të kem lindur në një kohë dhe në një vend tjetër.” 

→ në rast se lutesh kështu, asnjëherë nuk do të ndryshojë ndonjë gjë

2. Perëndia e di që lutja jonë faktikisht nuk është dhe aq për të mirën tonë, por duke qenë
se ne vazhdojmë të lutemi për atë gjë, më në fund Ai thotë “Po”.

Shembull: Një fëmijë i vogël shkon tek prindërit e tij dhe do që ta presë vetë mollën. Në
fillim prindërit refuzojnë, por kur fëmija vazhdon ta kërkojë këtë gjë, në fund ata i japin
një thikë duke e paralajmëruar që të jetë shumë i  kujdesshëm. Pas disa minutash,
fëmija vjen me gishtin me gjak...

→ Ti duhet të marrësh përgjegjësinë për rezultatet

→ A është me të vërtetë diçka e mirë ajo për të cilën po lutesh? 

3. Ne lutemi sipas vullnetit të Perëndisë

→ Ai do ta përmbushë! Zbulo më shumë rreth vullnetit të Perëndisë dhe lutu për të.
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4. Tri përgjigjet e lutjes

„Po.“ Dritë jeshile Perëndia e ka plotësuar kërkesën tënde, mund të vazhdosh.
„Jo.“ Dritë e kuqe Perëndia mendon ndryshe, nuk mund të vazhdosh.
„Prit.“ Dritë portokalli Perëndia nuk po përgjigjet (akoma), prandaj duhet të kesh durim

5. Është e rëndësishme se si i afrohemi Perëndisë në lutje

 Ki besim = beso tek Perëndia: “Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar.” (Jakobi 1:6).
 Ki motivimin e duhur:  “Ju nuk keni sepse nuk i kërkoni Perëndisë. Kur kërkoni nuk merrni

sepse kërkoni me motive të këqija” (Jakobi 4:2-3)
 Rrëfe  mëkatin: “Po  të  kisha  ruajtur  të  keqen  në  zemrën  time,  Zoti  nuk  do  të  më kishte

dëgjuar.” (Psalmi 66:18). 
 Vullneti i Perëndisë, jo i imi “Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë diçka sipas

vullnetit të tij, ai na e plotëson.” (1 Gjonit 5:14). 
 Besnikëria: “...duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur.” (Lluka 18:1). 

6. Sugjerime për lutje efektive 

 Ne lutemi në emrin e Jezusit (Gjoni 14:13)
Ai të ka dhënë autoritetin të veprosh në vend të Tij. Ne duhet të lutemi për atë që Jezusi do të
lutej, atëherë Ai do të përgjigjet. E rëndësishme: “në emrin e Jezusit” nuk është një formulë
magjike me anë të së cilës lutja bëhet me e fuqishme. 

 Lutja  përbëhet  nga  disa  pjesë:  lavdërim,  falenderim,  vajtim,  rrëfim mëkatesh,  kërkesa,
ndërmjetësim. Ne duhet që t’i përfshijmë të gjitha pjesët në jetën tonë të lutjes dhe të mos
lëmë pas dore asnjë pjesë.

 Mund të lutemi në një gjuhë normale, që e përdorim natyrshëm; shmangi përsëritjet e kota
 Mund të lutemi në çdo kohë dhe në çdo vend.
 Perëndia na ka dhënë autoritetin, të cilin mund ta përdorim në lutje.
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