Kalendari i lutjes për burra Maj 2018
1. Lutuni për bashkëshortin dhe babain që
përballet me sfida të mëdha në përpjekjen për
të mbështetur familjen e tij. Lutuni që ai të
shfaqë një besim të patundur në Zot përpara
gruas dhe fëmijëve të tij. (Danieli 3: 17-18)
2. Etërit nganjëherë përpiqen të ndërtojnë një
marrëdhënie me vajzat e tyre adoleshente.
Lutuni që etërit me dashje të kërkojnë të
zhvillojnë një marrëdhënie të respektueshme
dhe të dashur me bijat e tyre. (Efesianëve 6: 4).
3. Shumë burra besojnë gënjeshtrën e Satanait se
mëkati i tyre ndikon vetëm tek vetja e tyre.
Lutuni Perëndisë që do t'u zbulojë atyre se
mëkati i tyre mund të ndikojë negativisht mbi
familjen e tyre për breza. (Numrat 14:18)
4. Lutuni që burrat dhe baballarët t'i mbajnë
familjet e tyre përpara Zotit në lutje për t'i
mbrojtur ata nga sulmet e Satanit. (1 Pjetrit 5:
8)
5. At Qiellor, kur shoh pas jetën time, e kuptoj se
ka pasur kohë që i kam bërë gjërat për qëllimet
e mia egoiste. Për më tepër, mora meritën për
arritjet e mia. Por tani shoh sa krenar kam
qënë. Unë kam qenë fajtor për ushqyerjen e
orekseve të mia mishore dhe duke e lartësuar
veten time. Unë rrëfej mëkatin e krenarisë dhe
hedh poshtë krenarinë në emrin e Jezusit!
(Danieli 4: 30-31, 37)
6. Oh Zot, ndërsa jeta vazhdon, ka raste që duket
kaq e errët. Unë nuk e di ku të shkoj apo çfarë
të bëj. Por Ti ke thënë se Ti je drita e botës.
Prandaj, unë kam për qëllim të ndjek Ty duke
ecur me anë të besimit, jo me anë të shikimit.
Unë të kërkoj të ndriçosh dritën tënde në jetën

time. Më udhëhiq në rrugën e përjetshme.
Faleminderit që më jep dritën e jetës! (Gjoni
8:12)
7. Zot Jezus, unë kam qenë duke u përpjekur kaq
shumë për të shkuar në drejtimin e duhur dhe
për të bërë gjënë e duhur. Kam menduar se po
të mësoja vargje përmendësh, po të kuptoja
doktrinën e shëndoshë dhe të përqafoja
moralin biblik, do të isha mirë. Por e kuptoj që
unë jam duke u mbështetur në vetëkuptimin
tim për të prodhuar dritën time. Ti je burimi i
dritës. Pra, unë të jap veten time ty dhe të
besoj ty të ndriçosh dritën tënde nëpërmjet
meje. (Isaia 50: 10-11)
8. I dashur Zot, mendoja se i kisha kuptuar të
gjitha. Unë e di atë që mëson Bibla dhe e besoj
plotësisht. Por ka një dallim të madh në mes të
diturit se çfarë është e drejtë dhe të bërit e asaj
që është e drejtë. Drita ime ka qënë me të
vërtetë e errët, dhe unë kam qenë duke ecur
në errësirë. Më bëj që të ec në dritën e jetës
tënde, që të bëj me të vërtetë atë që është e
drejtë. (Mateu 6:23)
9. A keni zemër për mision? Një dëshirë për të
parë njerëz të tjerë që japin jetën e tyre për
Krishtin? Nëse jo, lutuni që Perëndia t'ju japë
një zemër të re (Ezekieli 36:26).
10. Çelësi për të pasur sukses, si i krishterë është t'i
mbash sytë përqendruar te Jezusi. Dhe mos
harroni: Ai kurrë nuk do t'i largojë sytë nga ju.
Falënderoni Perëndinë që Ai ju ka premtuar se
nuk do t'ju lërë kurrë dhe nuk do t'ju braktisë (1
Kronikave 28:20).
11. Perëndia dëshiron që ju të keni sukses si një
ndjekës i Tij, dhe premtimet e tij për ju zgjasin
përgjithmonë. Sigurohuni që do t'i mbani

premtimet tuaja kundrejt Atij (1 Korintasve
15.58).
12. Si ndjekës të Krishtit, ne duhet të përhapim një
aromë të Tij kudo që të shkojmë. Sa më shumë
kohë që kalojmë bashkë me Jezusin, aq më e
fortë do të jetë aroma. Lutuni që ju të përhapni
një aromë të mrekullueshme të Zotit dhe
Shpëtimtarit tonë tek njerëzit me të cilët ju
takoheni (2. Korintasve 2: 14-15).
13. A keni dëshirë për të parë njerëzit që dorëzojnë
jetën e tyre tek Krishti? Faleminderit Perëndisë
që dëshira e Tij për të parë njerëzit në gjunjë
është edhe më e fortë (1 Timoteut 2: 4).
14. Faji dhe dënimi janë barrat që u vjedhin
burrave gëzimin dhe lirinë. Për shkak të veprës
së përfunduar të Krishtit në kryq, ftesa e
Perëndisë është çlirimi. ''Ejani, pra, dhe të
diskutojmë bashkë, thotë Zoti, edhe sikur
mëkatet tuaja të ishin të kuqe flakë, do të
bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të
kuqe të purpur, do të bëhen si lesh. »(Isaia 1:18)
15. Kampionët shpirtërorë duhet të marrin dhe të
pasqyrojnë dashurinë e Perëndisë. Mirësia e Tij
e dashur ndaj nesh është personale dhe e
përjetshme. " Shumë kohë më parë Zoti m’u
shfaq duke thënë: "Po, të kam dashur me një
dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr
me dashamirësi. »(Jeremia 31: 3)
16. Ne vazhdojmë të lutemi për ata që kanë një
detyrë në qeveri. Ata duhet të njohin
përgjegjësinë e tyre ndaj Perëndisë dhe
nevojën e tyre për mençuri hyjnore. Profeti
Daniel deklaroi: "Qoftë i bekuar emri i Perëndisë
përjetë, sepse atij i përkasin dituria dhe forca.
Ai ndryshon kohërat dhe stinët, i ul mbretërit
dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije atyre
që kanë mend. "(Danieli 2: 20,21)
17. Lutemi që ata që dëgjojnë transmetimet e
ungjillit do të zbulojnë se asgjë që ofron bota

nuk mund të sjellë përmbushje të përhershme.
Por në Krishtin gjejmë plotësimin e Perëndisë
për nevojat tona përfundimtare. "Dhe Jezusi u
tha atyre: “Unë jam buka e jetës; kush vjen tek
unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson
në mua, nuk do të ketë më kurrë etje.»(Gjoni
6:35)
18. Mendimet dhe vlerat e shoqërisë vazhdimisht
do të përpiqen të na shtyjnë në mykun e botës.
Prandaj, ne duhet të lutemi për një angazhim
të vendosur për të qenë të vërtetë në thirrjen
tonë si të shpenguar. "Paçi hir e paqe nga
Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti, që e
dha veten e tij për mëkatet tona, për të na
shpëtuar nga kjo kohë e mbrapshtë, sipas
vullnetit të Perëndisë, Atit tonë, i cili pastë lavdi
në shekuj të shekujve. Amen." (Galatasve 1: 3-5)
19. Jezusi u tha dishepujve se vetëm toka e mirë e
zemrës do të japë fryt të qëndrueshëm (Mateu
13: 8). Kërkojini Zotit që të përgatisë zemrën
tuaj. Të bëjë që të kuptosh dhe të bësh
vullnetin e Tij. Të jesh gati për të paguar koston
e dishepullizimit; për të mos shqetësuar për
jetën; dhe për të qënë i lirë nga mashtrimi i
pasurisë.
20. Jezusi u tha dishepujve të tij rreth farës e keqe
në fushë, që armiku mbolli natën, (Mateu 13:
24, 25) duke treguar se Krishterimi i vërtetë
dhe ai i rremë do të jetojnë së bashku derisa Ai
të vijë përsëri. Lutuni që Zoti t’ju japë
personalisht një jetë të gjallë frymërore dhe të
jeni tolerantë, kur të vëreni papërsosmëritë në
kishën e Tij.
21. Jezusi tregoi shëmbëlltyrën e farës së sinapit
(Mateu 13: 31,32) për të treguar se edhe
fillimet më të vogla në Mbretërinë e Perëndisë
janë një bekim për këtë botë dhe kanë ndikim
të përjetshëm. Lutuni që të jeni besnikë në
çfarëdo që Zoti ju ka besuar. Ai dëshiron t'ju

shpërblejë edhe për ato që tani mund të
duken, gjëra të vogla .
22. Jezusi tregoi shembëlltyrën e thesarit të
fshehur në fushë dhe gëzimin dhe gatishmërinë
e njeriut që e gjeti atë. (Mateu 13:44). Lutuni
për sy të hapur për thesarin e dhuratës së
dashurisë dhe hirit të Perëndisë për ju. Ji i
gatshëm ta dorëzosh vullnetin tënd tek Ai dhe
të marrësh zotërimin e premtimeve të Tij të
përjetshme për ty.
23. Jezusi tregoi shëmbëlltyrën e tregtarit që
kërkonte perla të bukura dhe si, pasi gjeti një
me vlerë të madhe, shkoi dhe shiti gjithçka që
kishte për të blerë atë margaritar (Mateu
13:45). Lutuni për dallim dhe një mendje e
zemër të fiksuar (përqëndruar) mbi vlerat e
Mbretërisë së Perëndisë, në mënyrë që ju të
dini kur dhe si të investoni më mirë jetën tuaj
24. A ka mëkate të fshehura në jetën tuaj? Nëse
po, ju jeni pa dyshim të gjymtuar shpirtërisht!
Nëse është kështu, duhet të përulni veten para
Zotit dhe të rrëfeni shkeljet tuaja ndaj tij - dhe
po ashtu njerëzve që mund të jenë përfshirë në
këtë gjë (Isaia 1:18).
25. Edhe dishepujt më të përkushtuar e besnikë të
Jezusit, herë pas here do të bëjnë gjëra,do të
thonë gjëra, ose të paktën do të kenë mendime
që kërkojnë një rrëfim të përulur përpara
Perëndisë; dhe nganjëherë edhe para njerëzve.
Lutuni që Perëndia t'ju ndihmojë që të ngriheni
shpejt me këmbët tuaja sa herë që të bini (2
Korintasve 7: 1).
26. Nëse jeni një udhëheqës shpirtëror, jini të
vetëdijshëm se jeni edhe më të ndjeshëm ndaj
sulmeve shpirtërore. Lutuni për mbrojtjen e
Zotit për mendjen, trupin, familjen dhe
shërbimin tuaj. Dhe lavdëroni Perëndinë se
Fryma e Shenjtë po ndërmjetëson për ju
(Romakëve 8:26).

27. Pa marrë parasysh se sa shumë ju përpiqeni,
kurrë nuk do të keni sukses në sjelljen e një
personi tjetër në Mbretërinë e Perëndisë.
Vetëm Fryma e Shenjtë mund të bindë një
person që të bëhet ndjekës i Krishtit (Gjoni 16:
8). Por falenderoni Perëndinë që Ai ju lejon të
bashkëpunoni me Të në përmbushjen e
Porosisë së Madhe.
28. I ligu përpiqet në mënyra të ndryshme për të
vjedhur frymën dhe energjinë tonë si të
krishterë. Rrëfeni çdo ditë se i përkisni Krishtit,
me të gjitha zotërimet tuaja dhe lutuni që
Perëndia t'ju japë forcë të qëndroni të
palëkundur në besimin tuaj (1 Korintasve
16:13).
29. Jezusi është shembulli i përsosur i një njeriu të
perëndishëm. Lutuni që burrat të jenë të
qëllimshëm për të studiuar jetën e Jezusit dhe
që t’i nënshtrohen jetës së Tij për së
brendshmi, në mënyrë që Ai të mund të jetojë
brenda dhe nëpërmjet nesh. (Gjoni 15)
30. Lutuni që burrat të rriten në hirin dhe në
njohurinë e Zotit Jezu Krisht në vend që të
mbështeten në forcën ose aftësinë e tyre. (2
Pjetrit 3:18)
31. Lutuni që burrat të jenë dëshmitarë besnikë jo
vetëm në publik, por sidomos në shtëpitë e
tyre. Sytë në shtëpitë tona duhet të shohin
qëndrueshmëri, jo përsosmëri, por besnikëri të
qëndrueshme. (Efesianëve 5: 23-33)

