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1. Lutuni që burrat të modelojnë një jetë që varet nga
lutja (1 Thesalonikasve 5:17) dhe t’i lejojnë autoriteti që
ata kanë të frymëzohet nga shembulli i Krishtit.
2. Perëndia me qëllim krijoi meshkujt dhe femrat që të
jenë të ndryshëm, por BURRAT shpesh herë mund të
ndihen të frustruar kur hasin këtë ndryshim në mënyrën
se si gratë e tyre mendojnë dhe veprojnë. Për këtë arsye,
jini të gatshëm të ndiqni udhëzimin e 1 Pjetrit 3: 7 dhe të
përpiqeni ta kuptoni, nderoni dhe ta doni gruan tuaj.
3. Për shkak se dëshira e gruas për intimitet fizik është
shpesh më e vogël se burri, ai mund të jetë më i
prekshëm ndaj tundimit. Lutuni që burrat të ikin nga
imoraliteti seksual dhe të respektojnë zotimet e tyre të
martesës. (1 Kor 6:18).
4. Frika nga pamjaftueshmëria mund të bëjë që disa burra
të përpiqen të kontrollojnë mendimet dhe sjelljet e grave
dhe të fëmijëve të tyre
në një mënyrë jo të
shëndetshme. Lutuni që këta burra do t'i japin Perëndisë
dëshirën e tyre për të kontrolluar të dashurit e tyre dhe t'i
besojnë atij për rezultatin. (Prov 3: 5)
5. Divorci i prindërve do të shkaktojë lëndime, plagë dhe
hidhërim që mund të ndikojnë thellësisht fëmijët për
jetën. Lutuni që burrat e divorcuar nuk do ta
përkeqësojnë situatën duke u kaluar fëmijëve të tyre
frustrimet dhe shqetësimet e kësaj situate . (Prov 10:19)
6. I dashur Zot, e kuptoj që nuk di aq sa kam menduar se
njihja për identitetin tim në Krishtin. Nëse do e dija mirë,
nuk do të isha ende duke jetuar si vetja ime e vjetër në
vend të vetes sime të re. Ti më pagëzove në një bashkim
shpirtëror me Krishtin nëpërmjet vdekjes së tij, që të
mund të më ringjallje mua si një krijesë e re përmes jetës

së Tij. Më bëj të hedh hapin me anë të besimit dhe të
filloj të eci në jetën time të re në Krishtin. (Romakëve 6:
3-4).
7. I dashur Zot, e kuptoj se sa e rëndësishme është pirja e
ujit për trupin tim, por nganjëherë e lë pas dore jetën e
dhënë nga uji I gjallë I Shpirtit të Shenjtë. Unë kam
nevojë për fuqinë e ujit të gjallë të Shpirtit të Shenjtë që
vazhdimisht të rrjedhë përmes meje. Hiq çdo bllokim në
jetën time që do ta shuajë Frymën tënde. Më bëj të
ushtroj besim në TY, në mënyrë që Fryma jote të mund të
punojë në jetën time. (Gjoni 7: 37-39).
8. O Atë Perëndi, kam dëgjuar për dashurinë tënde, kam
lexuar për dashurinë tënde dhe kënduar për dashurinë
tënde. Por tani unë të kërkoj që ta bësh dashurinë tende
të vërtetë brenda jetës time. Më bëj që të kuptoj se më
ke dashur aq shumë sa dërgove Jezu Krishtin te unë. Zot
Jezus, ti vdiqe për mua, që ti të jepje veten për mua, që të
jetosh jetën tënde nëpërmjet meje. Faleminderit që më
ke dashur shumë! (1 Gjonit 4: 8-9)!
9. Uau, Zot! Jo vetëm që më ke dashur mua, por ke dhënë
dashurinë tënde për mua.Fryma e Shenjtë, vetë burimi i
dashurisë , tani banon në mua. Jeta jote në mua më bën
të mundur që unë të dua të tjerët ashtu si më ke dashur
mua. Më bëj të dua ata që takoj me dashurinë tënde të
pastër, të përsosur dhe të pakushtëzuar. Unë të lavdëroj
TY që më ke bërë një instrument të hirit tuaj. (Gal 5:25)
10. Askush nuk mund të bëjë gjithçka menjëherë, por të
cdokush mund të bëjnë diçka menjëherë. Kërkojini
Perëndisë t'ju tregojë se çfarë dëshiron që ju të bëni për
mbretërinë e tij sot. (Mateu 20: 6-7).
11. Sa herë që shqetësoheni për të ardhmen, duhet të
mbani mend ç'thotë Corrie ten Boom: "Shqetësimi nuk do

ta zbrazë të nesërmen nga pikëllimi i vet, por zbras të
sotmen nga fuqia e e vet." (Mateu 6: 33-34).
12. Kur Pjetri u përqendrua tek Jezusi, ai mund të ecte
mbi ujë. Por sapo filloi të përqendrohej në valët e larta
dhe në detin e egje që e rrethonte, ai filloi të zhytet.
Mbaji sytë përqendruar te Jezusi dhe ai do të kujdeset për
ty - tani dhe përgjithmonë. (Mateu 14: 28-31).
13. Kur Perëndia ju kujton për dikë që ka nevojë të
dëgjojë një fjalë nga Perëndia, mos humbisni kohë.
Shkoni dhe ndani lajmin e mirë. Pyet veten: Nëse jo ti,
kush? Nëse jo tani, kur? (Kolosianëve 4: 5).
14. Detyra jonë si ndjekës të Jezu Krishtit është të
mbjellim farat e mira dhe të ujisim tokën. Vetë Perëndia
është gjithmonë përgjegjës për të korrat. Jepini atij
lavdërim sot për privilegjin e madh që është të jesh një
mjet në duart e tij të plotfuqishme për të sjellë shpëtim
tek njerëzit e tjerë. (Veprat 13:47).
15. Zot, faleminderit që ne jemi pjesë e mbretërisë tënde
tani dhe përgjithmonë. Ne përfaqësojmë Mbretin dhe
mbretërinë tonë këtu dhe tani. Ne lutemi që burrat të
përqafojnë këtë realitet biblik dhe të jenë ambasadorë
besnikë për Mbretin Jezus. (2 Korintasve 5:20)
16. Zot, në një rast kur ti kreve një mrekulli, ke thënë:
"Mbretëria e Perëndisë ka ardhur tek ju". Lutemi që
burrat të jenë portrete përmes të cilave prania jote dhe
sundimi YT do të prekë të tjera jetë nëpërmjet nesh.
(Luka 17:21)
17. Jezusi, ti je mbreti i atyre që të pranojnë Ty në jetën
e tyre. Na lejo të pranojmë, të njohim sundimin e Mbretit
Jezus në zemrat tona dhe t’i nënshtrohemi mbretërimit
tënd në jetën e përditshme. (Zbulesa 17:14; 19:16)

18. Zot, Fjala jote thotë se ne do të "sundojmë me
Krishtin në tokë" (Zbulesa 5:10). U bëftë prezenca jote e
gjallë të mbretërojë këtu tani mbi mëkatin dhe tundimin,
ndërsa ne japim jetën tonë të brendabanojë në TY .
(Filipianëve 4:13)
19. Zot, fjala jote thotë, në qoftë se vuajmë, do të
mbretërojmë bashkë me të (2 Timoteut 2:12). Frymë e
Shenjtë na mbush dhe na fuqizo që të kemi një frymë
qëndrueshmërie për të qenë besnikë dhe "të
përfundojmë mirë", mbretërimin në këtë jetë dhe në
përjetësi.
20.” Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe
e kurorëzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretërojë
mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën këmbët
e tij!"(Ps 8: 5-6). Si krijuesi ynë, Perëndia i ka dhuruar
dinjitetit të madh njerëzimit. Ne lutemi që burrat e
krishterë do të kuptojnë se puna dhe familja e tyre janë
mundësi për të demonstruar besimin dhe integritetin e
tyre.
21. " Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, mbylle
derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që
shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë
publikisht."(Mateu 6: 6). Në vend që të lutemi për të bërë
përshtypje të tjerëve, ne duhet ta vlerësojmë kohën tonë
të lutjes personale. Perëndia është i pranishëm në
adhurimin privat ashtu si dhe në atë atë publik dhe do të
shpërblejë shërbesën tonë të ndërmjetësimit.
22. Në kushtimin e tempullit në Jeruzalem, mbreti
Solomon u lut: "Megjithatë, o Zot, Perëndia im, kushtoji
vëmendje lutjes së shërbëtorit tënd dhe kërkesës së tij,
duke dëgjuar britmën dhe lutjen që shërbëtori yt të
drejton ty." (2 Kron. 6:19). Perëndia e siguroi mbretin se
kjo lutje e famshme e ndërmjetësimit u dëgjua. Sipas
besëlidhjes së re, besimtarët janë tempulli i Frymës së

Shenjtë (1 Korintasve 6:19), kështu që ne mund të jemi të
sigurt se Perëndia është i vëmendshëm edhe për lutjet
tona!
23. Profeti Daniel profetizoi rreth përndjekjes së fortë që
do të godiste popullin e Perëndisë. "Me lajka ai do të
korruptojë ata që veprojnë pabesisht kundër besëlidhjes;
por populli i atyre që njohin Perëndinë e tyre do të
tregojë qëndresë dhe do të veprojë. Ata që kanë dituri
midis popullit do të udhëzojnë shumë të tjerë, por për një
kohë të shkurtër do të bien nga shpata, nga zjarri, nga
mërgimi dhe nga plaçkitja…Disa nga ata që kanë dituri do
të bien, me qëllim që të përsosen, të pastrohen dhe të
zbardhen deri në kohën e mbarimit, sepse kjo do të
ndodhë në kohën e caktuar."(Danieli 11:32, 33, 35).
Qëndrofshim këmbengulës në lutje dhe qofshim dishepuj
heroikë në këto ditë të fundit
24. Sepse Jezu Krishti është prifti ynë fitimtar, ne mund
të lutemi me vetëbesim. "edhe duke pasur një kryeprift
mbi shtëpinë e Perëndisë, le t’i afrohemi me zemër të
vërtetë, me siguri të plotë besimi, duke i pasur zemrat
tona të lara prej ndërgjegjës së ligë dhe trupin të larë me
ujë të kulluar. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e
shpresës sonë, sepse besnik është ai që
premtoi."(Hebrenjve 10: 21-23).
25.“Në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me
të; po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë. Nëse jemi të
pabesë, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohojë
vetveten."(2 Tim. 2: 12-13). Zot, vazhdimisht na kujto për
këto gjëra. Ruaje të folurën tonë kundër grindjeve me
fjalë ; nëse nuk ka vlerë dhe vetëm shkatërron ata që
dëgjojnë. (2 Timoteu 2:14)
26. Zot, na ndihmo të bëjmë çmos që të paraqesim veten
tonë tek TY si ata që janë të sprovuar, si punëtor që nuk

ka pse të turpërohen, që thonë drejt fjalën e së vërtetës.
(2 Timoteu 2:15)
27. At Qiellor, na ndihmo të shmangim dërdëllisjen jo të
shenjtë, sepse ata që kënaqen në të do të bëhen gjithnjë
e më të paperëndishëm. Mesazhi i tyre do të përhapet si
gangrenë (2 Tim. 2: 16-17). Na kujto që shërbëtorët e tu
nuk duhet të jenë grindavecë, por duhet të jenë të
sjellshëm me të gjithë, të aftë për të mësuar dhe të
durueshëm . (2 Timoteu 2:24)
28. Faleminderit, Zot, që themeli yt i fortë qëndron i
patundur, i vulosur me këto mbishkrime: "Zoti i njeh të
vetët," dhe: "Le t’i largohet paudhësisë kushdo që
përmend emrin e Krishtit" (2 Timoteut 2: 19).
29. Zot, na ndihmo të largohemi nga pasionet e liga të
rinisë dhe të ndjekim drejtësinë, besimin, dashurinë dhe
paqen së bashku me ata që të thërrasin TY nga një zemër
e pastër. (2 Timoteu 2:22)
30. Faleminderit, o Atë, që ti me do mua. Faleminderit që
TI do që unë të jem një instrument i dashurisë tënde.
Prandaj, më ndihmo të shmang diskutimet e marra që
prodhojnë grindje, dhe të bëhem shërbëtori YT i butë. (2
Timoteu 2: 23-24)
31. I dashur Zot, më mëso të udhëzoj me butësi
kundërshtarët e mi. Unë besoj se ti mund t'u sjellësh ata
në pendim, duke i çuar ata në njohjen e së vërtetës. Jam i
rrethuar me njerëz që kanë humbur arsyetimin e tyre. Më
bëj një dëshmi të shpresës dhe të lirisë, që shumë njerëz
të shpëtojnë nga kurthi i djallit që i ka marrë robër për të
bërë vullnetin e tij. (2 Timoteu 2: 25-26)

