Kalendari i burrave Korrik 2018
1. Zot Jezus, faleminderit që ke siguruar një
mënyrë për të përmbushur ligjin. Ti je dhënësi
i ligjit dhe Ti vetëm je "thelbi i ligjit". Prandaj
unë e di që ti do e përmbushësh ligjin përmes
meje dhe besimi im do t’i përgjigjet ligjit në
mua. (Romakëve 3:31)
2. I dashur Zot, unë jam mirënjohës që ke
vetëm plane të mira për mua. Qëllimi yt nuk
është të më dëmtosh mua por që unë të kem
begati. Ti do më të mirën për mua kështu që
mund të të besoj ty .Shpresa ime është tek ti,
Zot. Prandaj, unë ta besoj jetën time Ty dhe
pres për të ardhmen e shkëlqyer që ti ke gati
për mua. (Jeremia 29:11)
3. Oh Zot, jeta është kaq mister. Por në të
njëjtën kohë na ke dhënë zgjidhje për
misterin. Sekreti është në Krishtin. Prandaj
unë duhet të të pranoj ty, Zoti Jezus, që të
vish dhe të jetosh në mua. Unë të kërkoj, Zot,
të tregosh lavdinë e jetës tënde nëpërmjet
meje. (Kolosianëve 1:27)
4. I dashur Zot, ka aq shumë për të mesuar,
por të njohësh Ty është një nga gjërat më të
rëndësishme ndër të gjitha. Apostulli Pal e
bëri të qartë se nuk mjafton vetëm të dish për
ty. Ti dëshiron që ne të të njohim personalisht
ty dhe në mënyrë intime në mënyrë që ne të
mund të përjetojmë jetën tënde. Më jep
mënçuri përvoje për ty në jetën time. Shfaq
karakterin tënd dhe më drejto që të shprehet
nëpërmjet meje. (Fil. 3:10)
5. Baballarët që janë larg nga familja fizikisht
ose emocionalisht mund të krijojnë tek bijat e
tyre një uri për vëmendjen mashkullore që një
ditë mund t'i bëjë ato të marrin rrugë të
gabuar. Lutuni që etërit do të tregojnë dashuri
me bijat e tyre në një mënyrë që nderon
Krishtin. (Gjoni 4:18)

6. Burrat priren të jenë shumë më pak verbal
sesa gratë. Lutuni që Perëndia do të
inkurajojë bashkëshortët dhe etërit për të
përdorur inkurajimin dhe fjalët lavdëruese me
gratë dhe fëmijët e tyre. (Fjalët e urta 25:11)
7. Përgjegjësia për të qenë siguruesi i
familjes mund të jetë e rëndë për burrat.
Lutuni që burrat t'ia japin shqetësimet e tyre
Perëndisë dhe të ndajnë gëzimin e
besnikërisë së Perëndisë me familjet e tyre.
(Ps.118: 24)
8. Lutuni për burrat dhe baballarët që nuk
kanë një marrëdhënie personale me Jezusin,
do të pendohen për mëkatin e tyre dhe do ta
pranojnë Jezu Krishtin si Shpëtimtarin e tyre
personal. (Gjoni 3:16)

familjet e tyre është të mësojnë mirësinë dhe
përuljen prej tij. (Mateu 11:29)
13. Jezusi i dërgoi dishepujt gjithmonë dy dhe
nga dy, jo vetëm. Lutuni për burrat që të
gjejnë një vëlla besnik që mund ta kalojë këtë
udhëtim me ta në një vëllazëri transparente
dhe të perëndishme. (Marku 6: 7)
14. Lutuni që burrat të gjejnë dhe të jenë
besnikë në bashkësitë e burrave të krishterë.
Bibla thotë se Hekuri mpreh hekurin, kështu
njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij.(Prov.
27:17). Është thelbësore që ne të
inkurajohemi nga të tjerët dhe të jemi të
gatshëm të ofrojmë edhe inkurajim shpirtëror.
(Hebrenjve 10:25)

9. Lutuni për burrin që po lufton me tundimin
për t’u larguar nga gruaja e tij. Lutuni që
Perëndia ta tërheqë zemrën, mendjen dhe
trupin e tij tek gruaja e tij. (1 Korintasve
10:13)

15. Perëndia dëshiron që të gjithë të
shpëtohen dhe të vijnë në njohurinë e së
vërtetës. Nëse nuk besoni që kjo është një e
vërtetë, thjesht lexoni tek 1 Timoteut 2:4.
Falënderoni Perëndinë që ju ka shpëtuar
vetëm me hirin!

10. Burrat shpesh ndihen të vetmuar dhe të
izoluar. Lutuni që burrat të zhvillojnë
marrëdhënie besimi me burra të tjerë, me të
cilët ata mund të jenë të ndershëm dhe
transparentë me sfidat e tyre, ashtu si në
historinë biblike të Davidit dhe Jonathanit. (1
Sam 18)

16. Falënderoni Perëndinë se ai nuk po
kërkon që të gjejë gabime në jetën tonë.
Përkundrazi, ai po kërkon për mëkatarë të
cilët janë të gatshëm të përulen, të pendohen
dhe ta ftojnë Jezusin në jetën e tyre si
Shpëtimtarin e tyre dhe mikun më të mirë.
(Gjoni 1:12)

11. Mentorimi i perëndishëm është një nevojë
e madhe sot. Lutuni që burrat të jenë të
qëllimshëm rreth ndjekjes së marrëdhënieve
të mentorimit me burra të tjerë dhe të jenë të
rregullt në kohën e ndërveprimit. (2 Tim. 2: 2)

17. A po merrni pjesë në mënyrë aktive në
përmbushjen e Porosisë së Madhe? Nëse jo,
kërkoni që Perëndia ta rëndojë zemrën tuaj
me nevojën për të arritur botën. Thuaji atij sot
se ju, ashtu si Isaia, jeni të gatshëm të merrni
pjesë. (Isaia 6: 8)

12. Lutuni për burrat që të dorëzohen tek
ftesa e Jezusit për të marrë zgjedhën e tij.
Lutuni që ata do të kuptojnë se gjëja më e
mirë që njerëzit mund të bëjnë për gratë dhe

18. A jeni hezitues dhe të frikësuar në ndarjen
e ungjillit me familjen dhe miqtë tuaj? Nëse
po, gjithnjë mund t'i kërkoni Perëndisë kurajo
(Efesianëve 6:10). Dhe nëse nuk dini si të

veproni dhe çfarë të thoni, mund t'i kërkoni
Perëndisë mençuri (2 Tim. 1: 7).
19. I ligu gjithmonë do të bëjë maksimumin e
tij për t’ju ndaluar që të mos të ndani lajmin e
mirë me njerëzit e tjerë. Mos harroni se Jezu
Krishti e ka mundur armikun në kryq. Ju jeni
në anën e fituesit. Për sa kohë që jeni në
Krishtin, nuk keni asgjë për të frikësuar - ju
jeni jashtë rrezes së veprimit të djallit.
Falënderoni Jezusin dhe lavdëroni emrin e tij!
(Kolosianëve 3: 3).
20. Vetëjaftueshmëria dhe krenaria bllokojnë
marrëdhënien tonë me Perëndinë, sepse
"Perëndia u kundërvihet mendjemëdhenjve
dhe u jep hir të përulurve." (Jakobi 4: 6). Le të
lutemi, si Davidi, që Zoti të na hetojë, të
njohim zemrat tona, të shohim nëse ka rrugë
të kqija në ne dhe të na udhëheqë në rrugën
e përjetshëme. (Psalmi 139: 23-24)
21. Lutuni që Zoti t'ju ndihmojë të kuptoni
plotësisht dhe të mbani urdhërimin e parë dhe
të madh: "Duaje Zotin, Perëndinë tënde me
gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd
dhe me gjithë mendjen tënde” (Mateu 22: 3638).
22. Lutuni që Zoti t'ju ndihmojë të kuptoni
plotësisht dhe zbatoni pjesën e dytë të
urdhërimit më të madh: "Duaje të afërmin
tënd si veten" (Mat. 22:39). Kujtoni se kush
është personi më i afërt në jetën tuaj dhe i
tregoni atij personi dashurinë tuaj.
23. Fryma e Shenjtë u është dhënë të gjithë
atyre që besojnë në Zotin Jezus (Efesianëve
1:13). Prandaj, ji një njeri besimi i cili në
fuqinë e Krishtit e kapërcen mëkatin. Lutuni
që ju të jeni të ndjeshëm dhe të gatshëm të
dëgjoni nxitjen e Shpirtit në ju. Në emër të
Jezusit, kundërshtoni dobësinë e mishit tuaj
dhe tundimin e botës.

24. Për shkak se ju i përkisni Jezusit, të gjitha
burimet e qiellit janë në dispozicionin tuaj.
Besoni Zotin kur ai thotë: "Deri tani ju s’keni
kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të
merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë."(Gjoni
16:24).
25. Jeta mund të jetë shumë e padrejtë. Nuk
mund ta shpjegojmë pse vuajtjet dhe kohët e
vështira na kapin. Jini një njeri besimi dhe i
besoni fjalës së tij: "Dhe ne e dimë se të
gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për
ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të
thirrur sipas qëllimit të tij." (Romakëve 8:28).
Cilado qofshin rrethanat tuaja, vendosni Zotin
të parin.
26. Bibla thotë se në fund të kohërave,
kombet do të jenë në ankth dhe përhumbje
(Luka 21:25). Ne po jetojmë këto kohë. Lutuni
me zell për burrat dhe gratë në autoritet në
qytetin dhe vendin tuaj. Lutuni Perëndisë që
t'u japë atyre mençuri dhe aftësi dalluese. Ji
personalisht i gatshëm ta shfrytëzosh kohën
duke qenë dëshmitar i ungjillit të Krishtit.
27. Trans World Radio po sfidon burrat e
krishterë që të bëhen dishepuj të vërtetë të
Jezu Krishtit. Përmes faqes së internetit të
programit “Ngritja e kampionëve” dhe
TWR360, burrat në të gjitha kontinentet kanë
akses në kalendarin mujor të lutjes së Ngritja
e Kampionëve dhe programeve audio, si dhe
kursin e dishepullizimit dhe udhëheqjes “Çdo
burrë një luftëtar”. Lutuni për një zgjim të
vërtetë në mes të burrave të krishterë në ditët
tona. (1 Tim. 2: 8)
28. Që burrat e krishterë të jenë në gjendje të
udhëheqin familjet e tyre në rrugën e
Perëndisë, ata duhet të qëndrojnë të
vendosur në besim. "Mos u shqetësoni për
asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat

tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe
përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e
Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do
të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në
Krishtin Jezus"(Filipianëve 4: 6-7).
29. Falënderoj Zotin për përgjigjen e
jashtëzakonshme të dëgjuesve në platformën
TWR360. Kohët e fundit, vizitat mujore
gjithsej në faqen e internetit dhe në aplikacion
tejkaluan shifrën prej 1 milion klikimesh.
Falënderoj Zotin për zhvillimet e reja të
shërbesës së burrave të TWR në Kore dhe
Japoni. Lavdëroni Zotin për pranimin e
jashtëzakonshëm të kurrikulës së “Çdo burrë
është një luftëtar” në Brazil. (Mateu 5:16)
30. Lutuni për Lonnie Berger, drejtorin global
të shërbesës së burrave të TWR-së. Ai është
shëruar nga ndërhyrja kirurgjikale për tumorin
që kishte dhe tani po lëviz në zyrën qëndrore
të TWR në Karolinën e Veriut. Pasioni i Lonit
është që të shohë burra të krishterë të pajisur
plotësisht si liderë shpirtërorë në shtëpi dhe
në shoqëri. Lutuni për mençuri dhe aftësi
ndërsa ai punon me drejtuesit e TWR në
mbarë botën për të zbatuar këtë vizion.
(Psalmi 147: 15)
31. Thuhet se nëse doni të ndryshoni një
kulturë, ju duhet të filloni me burrat . Lutuni
për një ringjallje shpirtërore në Kishën e
Krishtit rreth globit. Lutuni që burrat të kenë
uri dhe etje për një marrëdhënie të gjallë me
Zotin. Lutuni që burrat të pranojnë
përgjegjësinë e tyre për udhëheqjen
shpirtërore, t'i duan familjet e tyre, t'i
udhëheqin ata në leximin e Shkrimeve së
bashku dhe të lënë mënjanë kohë për t'u lutur
në shtëpitë e tyre. (Ligji i përtërirë 6: 4-9)

