28. Lutuni që populli i Perëndisë ta lavdërojë Atë,
sepse Ai është i durueshëm ndaj nesh, “sepse nuk
do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të
vijnë në pendim.” (2 Pjetrit 3: 9).
29. Të krishterët të gëzohen në përmbushjen e
ardhshme të qëllimeve të Perëndisë në Krishtin
Jezus, “sepse ti (Krishti) u there, dhe me gjakun
tënd na bleve te Perëndia nga çdo fis” (Zbulesa
5: 9-10).
30. Gratë, që të arrijnë “të njohin Perëndinë, të
vetmin Perëndi të vërtetë dhe Jezu Krishtin që
ti ke dërguar”, që të marrin jetën e përjetshme
(Gjoni 17: 3).

Dëgjoni programin “Shpresë për ty” në:
Radio 7: 97,7 FM: të shtunën ora 8:30
Radio Emanuel: 95,7 FM të shtunë ora 9:00
Radio Logos: 94,2 FM të shtunë/ të dielë ora 9:00
dhe 17:00

Çfarë është ungjilli? Ungjilli është «lajmi i mirë»
nga Perëndia se «Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën
ditë, sipas Shkrimeve» (1 Korintasve 15: 1-4).
Ungjilli nuk është thjesht për Jezu Krishtin.
Vetë Jezusi është ungjilli!
Pse erdhi për të vdekur Jezusi? Perëndia krijoi
Adamin, kreun tonë përfaqësues, pa mëkat.
Megjithatë ai hodhi poshtë autoritetin e Perëndisë
dhe nuk iu bind. Në atë moment, bota, vdekja, vuajtja dhe ndarja nga një Perëndi i shenjtë hynë në botë
- si në atë shpirtërore ashtu edhe në atë fizike. I gjithë
krijimi ishte i ndotur dhe natyra mëkatare e njeriut
do të infektojë çdo brez. Çfarë gjendje e pashpresë!
Në mëshirën e tij, Ati dërgoi Birin e tij të shenjtë në
tokë, të lindte nga një virgjëreshë, për të marrë një
natyrë njerëzore si e jona. Gjatë jetës së tij, Jezusi e
mbajti në mënyrë të përkryer ligjin që Adami nuk iu
bind. Në kohën e caktuar, Jezusi me dëshirë mori mbi
vete zemërimin e Perëndisë për mëkatin në kryq - të
gjitha mëkatet që do të bënim ndonjëherë, një borxh
që nuk mund ta paguajmë. Pas tri ditësh, Perëndia, nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, e ngriti Jezusin
triumfues nga të vdekurit!
Ky është lajmi i mirë që me anë të sakrificës së
Jezusit, ne fëmijët e tij, pajtohemi me Perëndinë,
na falen mëkatet tona, shpallemi të drejtë në sytë
e Perëndisë dhe të sigurtë për jetën e përjetshme
në qiell. Ky shpëtim që nga fillimi ka qënë për të
përfunduar veprën e të Vetmit Perëndi, një dhuratë
nga Perëndia dhe jo si rezultat i veprave tona të mira
(Efesianëve 2: 8-9).
Si i përgjigjemi një lajmi kaq të mirë? Ne “rrëfejmë me gojë Jezusin si Zot dhe besojmë në zemrën tonë se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish”
(Romakëve 10: 9-10). Nga mirënjohja për një shpëtim kaq të madh, ne thjesht u themi të tjerëve: “Ai
më deshi dhe dha veten për mua, një mëkatar”.

Nëse dëshironi, mund t’i dërgoni kërkesat tuaja të lutjes në adresën postare: Kutia postare 130 Tiranë,
ose në adresën elektronike: valeteungjillit@yahoo.com

Të lutemi për gratë që të
marrin dhuratën e shpëtimit

Programi “Shpresë për ty” transmetohet në 73 gjuhë
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Të lutemi për ...
1. Gratë e krishtera të kuptojnë se “janë vepra e
Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira
që Perëndia përgatiti që më parë, që ato të ecin në
to.” (Efes. 2:10).
2. Gratë të kuptojnë se Perëndia, nëpërmjet krijimit të tij, zbulon të vërtetën për veten dhe na
mban të përgjegjshëm për këtë (Romakëve 1:20).
3. Gratë që janë të shpëtuara, të kuptojnë se bindja
ndaj Fjalës së Perëndisë është dëshmi e dashurisë
sonë për Krishtin. Jezusi thekson me forcë: “Nëse
më doni, zbatoni urdhërimet e mia.” (Gjoni 14:15).
4. Gratë e krishtera në mbarë botën të gëzojnë
që “tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në
Krishtin Jezus” (Rom 8:1) dhe asgjë nuk mund të
na ndajë nga dashuria e Perëndisë (Rom. 8:39).
5. Gratë të dinë të vërtetën: «se Krishti vdiq për
mëkatet e tyre sipas Shkrimeve dhe se u varros
dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve
(1 Kor. 15: 1-4).
6. Gratë e krishtera të jenë të sigurta në këtë që
“ai [Perëndia] që nisi një punë të mirë në to, do ta
përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit.” (Fil 1:6).
7. Gratë të kuptojnë se një Perëndi i shenjtë e
urren mëkatin dhe se të gjitha mëkatet janë kundër
Perëndisë. “Kam mëkatuar kundër teje, vetëm
kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për
sytë e tu” (Ps 51: 4).
8. Nënat e krishtera të studiojnë Fjalën e Perëndisë,
në mënyrë që t’ua mësojnë atë fëmijëve të tyre
“duke u folur për to kur rrinë ulur në shtëpinë e
tyre, kur ecin rrugës, “ (LiP 11:19).
9. Gratë, të dinë se shpëtimi nuk vjen vecse përmes
Jezu Krishtit: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta;
askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet
meje”(Gjoni 14: 6).

10. Programet “Shpresë për ty” që t’i drejtojnë
gratë të gjejnë shpresë dhe shërim në Jezu Krishtin,
të cilin Perëndia e vajosi “për të shpallur lajmin e
mirë për të varfërit” (Luka 4: 18-19).
11. Gratë e krishtera “të duan Zotin, Perëndinë
me gjithë zemrën e tyre, me gjithë shpirtin dhe
me gjithë mendjen e forcën e tyre.” Do ta doni të
afërmin tuaj si veten (Marku 12: 30-31).
12. Gratë e pambrojtura, të kërkojnë që “Perëndia mund t’u japë atyre të pendohen, që të
arrijnë të njohin të vërtetën dhe të vijnë në vete, duke
shpëtuar nga laku i djallit.” (2 Tim. 2: 25-26)
13. Gratë e krishtera, të lejojnë që «drita të shkëlqejë përpara të tjerëve», siç tha Jezusi, «që të shohin
veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që
është në qiej» (Mat 5:16).
14. Programet “Shpresë për ty” të inkurajojnë besimtarët, për të drejtuar jobesimtarët tek Krishti
dhe për të shpallur me besnikëri ungjillin e Jezus
Krishtit tek kombet.
15. Gratë që të shpallin, “Zot, te kush të shkojmë?
Ti ke fjalë jete të përjetshme dhe ne kemi besuar
dhe kemi njohur se ti je Krishti, Biri i Perëndisë të
gjallë.” (Gjoni 6:68-69)
16. Çdo grua e krishterë, të lejojë që bukuria e saj
të jetë «njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që
nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka
vlerë të madhe përpara Perëndisë» (1 Pjetrit 3: 4).
17. Le të lutemi për gratë jobesimtare që Ati ynë,
Perëndia të shkatërrojë fortesat frymërore që i
bëjnë ato të verbra dhe që i mbajnë larg “dritës së
ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi
i Perëndisë “(2 Kor. 4: 4).
18. Skuadrat “Shpresë për ty” nga TWR në mbarë
botën për të pasur favorin dhe hirin e Perëndisë
mbi to dhe se ai do ta “bëjë të qëndrueshme veprën
e duarve të tyre“(Ps. 90:17).

19. Ato që kanë pranuar Krishtin Jezus, Zotin që
“të ecin në Të, të rrënjosura dhe të ndërtuara në
Të dhe të forcuara në besim dhe të mbushura me
falenderim” (Kolosianëve 2: 6-7).
20. Gratë e krishtera që të jenë të gatshme të
tregojnë se nuk “kanë turp për ungjillin, sepse ai
është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që
beson” (Romakëve 1:16).
21. Gratë e pashpëtuara që Zoti të hapë sytë e tyre
“që të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të
besimit në Zotin faljen e mëkateve” (Veprat 26:18).
22. Të krishterët të shpallin se “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.” (Gjoni 3:16)
23. Gratë që të dëgjojnë dhe t’i përgjigjen fjalëve të
Jezusit: «Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar
dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.”(Mat.
11:28).
24. Gratë që dëgjojnë programet “Shpresë për ty”,
ose marrin pjesë në një grup lutjeje, që ta «ma
rrin me butësi fjalën e mbjellë në to e cila mund të
shpëtojë shpirtrat e tyre.» (Jakobi 1:21)
25. Gratë e krishtera që të shpallin se Jezusi është
përmbushja e asaj që Perëndia i tha profetit Isaia:
“Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë dhe do të
lindë një djalë, të cilit do t’i venë emrin Emanuel”
(Mat 1:23; Isaia 7:14 ).
26. Gratë e krishtera që Perëndia t’u japë guximin
për të shpallur ungjillin e Jezu Krishtit. “Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit që sjell
lajme të mira “ (Isaia 52: 7).
27. Gratë e krishtera të inkurajohen nga premtimet e Perëndisë: “Në qoftë se Perëndia është me
ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai nuk
e kurseu Birin e vet, por e dha për të gjithë ne”
(Romakëve 8: 31-34).

