
ZOTI ESHTE forca JONE 
Dita Ndërkombëtare e Lutjes dhe e Agjërimit- 12 Janar 2022 

Lavdërimi—Zoti është forca jonë: ai që ka qëndrueshmëri vullneti, karakteri, mendjeje ose qëllimi; fuqi për të rezistuar. 

Zoti mbretëron; ai është veshur me madhështi; Zoti është mbuluar me mantel, është ngjeshur me 
forca. Po, bota është e qëndrueshme nuk do të tundet kurrë. Psalmi 93:1 

Shkëlqimi dhe madhëria janë para tij, forca dhe gëzimi ndodhen në banesën e tij. 
1Kronikave 16:27 Perëndia yt ka vendosur forcën tënde; forco, o Perëndi, sa ke bërë për 
ne.Psalm 68:28 Ditën në të cilën të kërkova, ti m’u përgjigje dhe e rrite fuqinë e shpirtit tim. 
Psalm 138:3 

Rrëfimi 
Për të bërë të pa tundura zemrat tuaja, pa të meta në shenjtëri përpara Perëndisë dhe Atit tonë, në ardhjen 
e Perëndisë sonë Jezu Krisht bashkë me gjithë shenjtorët e tij. Amen.1 Thessalonians 3:13 

Falënderimi 
Por unë do të kremtoj fuqinë tënde dhe në mëngjes do të lëvdoj me zë të lartë mirësinë tënde, sepse ti ke 
qenë për mua një kështjellë dhe një strehë ditën e fatkeqësisë.Psalmi 59:16 

Ndërmjetësimi 
Femijët tanë 

Ai duke u përgjigjur tha: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, 
me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd porsi vetveten.”Luka 10:27 

Trupi/fakulteti/punonjësit besimtarë të shkollës 
Kërkoni Zotin dhe forcën e tij; kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij.Psalm 105:4 

Trupi/fakulteti/punonjësit jo besimtarë të shkollës 
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli 
prej së vdekurish, do të shpëtohesh.Romakëve 10:9 

Shjetësimë për shkollën 
Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë.1 Kronikasve16:28 
zgjimi shpirtëror, ringjallja, e drejtuar nga vlerat biblike dhe standardet e larta morale, siguria, të tjera… 

Shqetësime të nënave në lutje  
O forca ime, ty do të këndoj lavdet, sepse ti, o Perëndi, je kështjella ime, Perëndia që ka mëshirë për 
mua. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Psalmi 59:17, Filipianët 4:13 

Bekimi 
Dhe vetë Zoti jonë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me 
anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë,ngushëlloftë 
zemrat tuaja dhe ju forcoftë në çdo fjalë e punë të mirë. Edhe Zoti i drejtoftë 
zemrat tuaja te dashuria e Perëndisë dhe te qëndrueshmëria e Krishtit.  2 
Thessalonians 2:16-17 and 3:5 
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