Kalendari i Lutjes shkurt 2018
1. Burrat kanë shumë më tepër ndikim në
atmosferën e shtëpisë se sa mund t’ua marrë
mendja atyre. Lutuni që burrat të mbushin
shtëpitë e tyre me shpresën, gëzimin dhe
paqen e Perëndisë. (Romakëve 10:13)
2. Burrat dhe baballarët mund të ndihen të zhytur
plotësisht në punë, në shtëpi dhe në
përgjegjësi të tjera. Lodhja dhe mërzitja mund
bëhen të dukshme dhe tundimet mund të rriten.
Lutuni që këta burra do të kapen tek shpresa
se Perëndia është me ta. (Ligji i Përtërirë 31: 6)
3. Kur lufta në martesë vazhdon, gjendja e
pashpresë mund ta verbojë çiftin për të parë
besnikërinë dhe aftësinë e Perëndisë për të
rivendosur dhe rindërtuar marrëdhënien.
Lutuni që burrat do të shikojnë te Zoti që
shpresa e tyre të përmirësojë situata të tilla. (Ps
39: 7)
4. Etërit mund të kenë ëndrra dhe shpresa që
varrosen nga përgjegjësitë e jetës, por shpresa
e shtypur mund të sëmurë zemrën. Lutuni që
etërit do t'i drejtohen Perëndisë për t'i ndihmuar
ata të arrijnë ëndrrat e tyre të dhëna nga
Perëndia. (Prov. 13:12)
5. Kur martesat përfundojnë, zemërimi, hidhërimi
dhe dëshpërimi mund të errësojnë shpresën
dhe dashurinë e Perëndisë për bashkëshortët.
Lutuni që burrat e divorcuar do ta shohin të
ardhmen nëpërmjet syve të Perëndisë dhe do
të lejojnë që dashuria, paqja dhe shpresa e
Perëndisë të rrjedhin tek ata dhe nëpërmjet
tyre. (Prov 23:18).

6. Kur Perëndia iu shfaq Moisiut në shkretëtirë, ai
tha: "Unë jam Ai që unë jam." Dhe ai tha:
"Kështu do t'u thuash bijve të Izraelit:" Unë
JAMI më ka dërguar tek ju." (Eksodi 3:14). Kur
lutemi, flasim me Perëndinë e vërtetë dhe të
gjallë. Asnjë sfidë nuk është shumë e madhe
për të.
7. Tek Gjoni 8: 56-58, Krishti tha: «Abrahami, ati
juaj, ngazëllohej në shpresën që të shihte ditën
time; e pa dhe u gëzua.” Judenjtë, pra, i thanë:
“Ti ende nuk je pesëdhjetë vjeç dhe e paske
parë Abrahamin?” Jezusi u tha atyre: “Në të
vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se
të kishte lindur Abrahami, unë jam.''. Edhe ne
mund të gëzohemi sepse Jezusi është Krishti
që ka bërë shlyerjen për ne.
8. Ne shohim shumë ndryshime në politikën,
teknologjinë dhe kulturën e botës. Jetët tona
gjithashtu kanë rrethana që janë të
paparashikueshme. Megjithatë, ne mund të
lutemi
me
besim
në
karakterin
e
pandryshueshëm të Zotit tonë. "Jezu Krishti
është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë"
(Hebrenjve 13: 8).
9. Një nga shqetësimet tona kryesore gjatë lutjes
është sigurimi i ushqimit nga Perëndia për ne
nga dita në ditë. Kampionët për breza me
radhë kanë besuar në furnizimin e Perëndisë.
Mbreti David shpalli: "Kini frikë nga Zoti, ju
shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon
atyre që kanë frikë prej tij. Luanët e vegjël
vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria,
por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon
asgjë"(Ps 34: 9,10).
10. Ndërsa i afrohemi Perëndisë në lutje, shumë të
ndërgjegjshëm për nevojat tona, mund të
shpallim premtimin e kujdesit të tij. "Dhe
Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë

për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo
gjë, t’ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë, ...
Edhe ai që i jep farën mbjellësit dhe bukë për
të ngrënë, ju dhëntë dhe e shumoftë farën tuaj,
dhe i bëftë të rriten frytet e drejtësisë suaj; "(2
Korintasve 9: 8, 10).
11. Oh Zot, unë po kërkoj ta njoh vullnetin tënd, që
të bëj atë që Ti dëshiron. Por tani e kuptoj se
ajo që Ti dëshiron për mua që së pari unë të
dorëzoj veten time TY, kështu që TI mund të
bësh atë që dëshiron përmes meje. Prandaj,
unë po e jap veten time tek TY. Tani unë besoj
që TI do bësh vullnetin tënd nëpërmjet meje. (2
Korintasve 8: 5)
12. I dashur Zot, jam shumë i kënaqur që TI ke
marrë përgjegjësinë për jetën time. Ti më ke
bërë të gjallë në Krishtin. Prandaj, unë të
dorëzoj veten dhe anëtarët e familjes sime TY.
Të jap shpirtin tim, frymën dhe trupin, në
mënyrë që Krishti të përmbushë qëllimet e tij të
drejta nëpërmjet meje. (Romakëve 6:13)
13. Zot Jezus, faleminderit për mëshirën tënde të
madhe duke sakrifikuar trupin tënd në kryq për
mua. Prandaj, me gëzim e paraqes trupin tim
tek Ty si një flijim të gjallë. Unë e kuptoj se e
vetmja mënyrë që unë mund të të shërbej me
të vërtetë është duke e bërë veten të
disponueshëm për Ty. Unë tani besoj që Ti do
jetosh jetën tënde nëpërmjet meje. (Romakëve
12: 1)
14. At Qiellor, tani që unë jam në unitet me Krishtin,
Ti punon brenda dhe nëpërmjet gjithçkaje në
jetën time. Prandaj, çdo gjë që vjen në jetën
time është pjesë e vullnetit tënd për jetën time.
Vullneti yt për mua është të të falënderoj për të
gjitha gjërat që më shqetësojnë, sepse Ti je në
kontroll të gjithçkaje që më ndodh mua. Dhe që
kur Krishti jeton në mua, ti do të më pajisësh të
mbaj çdo gjë që vjen në rrugën time.
Faleminderit, Zot! (1 Thesalonikasve 5:18)

15. At Qiellor, është kaq e lehtë të humbasësh hirin
tënd të mahnitshëm. Unë vazhdoj të shikoj
rrethanat në vend të Jezusit. Zot, më bëj që të
mbështetem tek Ti në një kohë krize në vend
që të ankohem për problemin. Më mbro që të
mos bëhem i hidhur përmes zemërimit dhe
faljes. Faleminderit për hirin tënd të
mjaftueshëm! (Hebrenjve 12:15)
16. I dashur Zot, kur fillimisht u bëra i krishterë,
gjithçka dukej aq e lehtë. Por tani e gjithë jeta
e krishterë duket kaq e vështirë. E kuptoj që do
të thotë se kam rënë nga hiri. Unë kam vënë
veten përsëri nën ligj duke u përpjekur për të
jetuar jetën e krishterë me veprat e mia të mira.
Zot, më bëj të jetoj me anë të besimit tek ti, jo
nëpërmjet veprave të drejtësisë që kam arritur
të bëj. (Gal 5: 4-5)

20. Ndershmëria do të thotë të jesh i lirë nga
mashtrimi, duke qenë i sinqertë, si Filipi, për të
cilin Jezusi tha: "Nuk ka mashtrim". "Zot, na
lejo të jemi të lirë nga mashtrimi, të jemi
transparentë dhe të vërtetë". (Gjoni 1:47,
Efesianëve 4:25)
21. Ndershmëria është e rëndësishme në shumë
nivele që nga marrëdhëniet me familjen,
vendin tonë të punës dhe bashkëveprimin me
fqinjët tanë. Mateu 7:16 na thotë që ne do të
njihemi nga fryti që japim. "Zot, bëj që fryti i
jetës sonë të jetë integriteti, qëndrueshmëria
dhe vërtetësia në të gjitha marrëdhëniet tona".
22. Gënjeshtra është e djallit (Gjoni 8:44). "Zot, na
mbaj që të mos të shfaqim ndonjë ngjashmëri
me armikun e shpirtrave tanë. Na bëj më
shumë si Krishti që është rruga, e vërteta dhe
jeta". (Gjoni 14: 6)

17. Zot Jezus, faleminderit që derdh hirin tend
nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Për një
kohë të gjatë, mundimet e mia ishin të kota për
shkak të veprave të vdekura të mishit tim.
Faleminderit që më ke dhënë hirin tënd në
mënyrë që puna ime të jetë e dobishme. Tani
e di se nuk jam unë, por Krishti që bën punën.
Të lavdëroj o Zot! (1 Korintasve 15:10)

23. Ndonjëherë, ne tundohemi të themi ato që disa
i quajnë "gënjeshtra të vogla të bardha". "Zot,
lutem që Fryma e Shenjtë të mund të ketë kaq
ndikim të madh mbi mendjet dhe gjuhët tona,
saqë ne të urrejmë çdo formë të pavërtetës që
do ta kompromentonte të vërtetën në jetën
tonë". (Proverbat 12:22)

18. O Zot, rruga jote drejt madhështisë është aq e
thjeshtë sa edhe një fëmijë i vogël mund të
kualifikohet. Më jep përulësinë për të mos u
mbështetur në aftësitë e mia njerëzore. Më
mëso ta përul veten time dhe t’i nënshtrohem
autoritetit tënd. Atëherë unë mund ta ushtroj
këtë besim të thjeshtë fëminor vetëm në
Krishtin. (Mateu 18: 4)

24. Për shkak të Krishtit, ju mund të luteni dhe të
jetoni me shpresë! "Në fakt, në qoftë se prej
shkeljes së këtij njërit vetëm vdekja mbretëroi
për shkak të atij njërit, akoma më shumë ata që
marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës se
drejtësisë do të mbretërojnë në jetë me anë të
atij njërit, që është Jezu Krishtit." (Romakëve
5:17).

19. Ndershmëria është një tipar karakteri i sulmuar
nga shumë njerëz. "Zot, na bind për nevojën
tonë për të qenë të ndershëm në të gjitha
çështjet e jetës. Le të kujdesemi të veprojmë
mirë jo vetëm përpara Zotit, por edhe përpara
njerëzve." (2 Korintasve 8:21)

25. Falenderoni Zotin që nëpërmjet shërbesës së
TWR-së “Çdo burrë është një Luftëtar”, shumë
burra në Amerikë dhe Evropë po mësojnë
aftësitë për ta vënë Perëndinë të parin në jetën
dhe marrëdhëniet e tyre personale. Lutuni
sidomos për Lonnie Bergerin ndërsa drejton

këtë përpjekje dinamike të dishepullizimit në
nivel global. (1 Korintasve 16: 9)
26. Shërbesa e TWR-së për burrat është ndërtuar
mbi lutjen, programin (Ngritja e kampionëve)
dhe formimin e grupeve të dishepullizuese (çdo
burrë është një luftëtar). Lavdëroni Zotin që Ai
po e përdor këtë për t'i pajisur burrat si
udhëheqës të perëndishëm në shtëpi dhe në
shoqëri. Lutuni për zgjerimin e kësaj shërbese
dhe për Zotin që të sigurojë të gjitha nevojat për
ta bërë këtë punë urgjente dhe strategjike.
(Luka 10: 2)
27. Lutuni për udhëheqjen dhe zgjerimin e
shërbesës së TWR-së për burrat. Lonnie
Berger, drejtori global, i ka kërkuar Edmund
Spieker që të vazhdojë të asistojë me Ngritja e
Kampionëve dhe të mbikëqyrë zhvillimin e
“Cdo burrë është një luftëtar” në Brazil për dy
vitet e ardhshme. Lutuni për mençuri,
qëndrueshmëri dhe aftësimin nga Perëndia për
këta dy burra. (Efesianëve 6:19)
28. Duke hedhur poshtë të vërtetën absolute të
Biblës, shoqëria jonë është bërë viktimë e
ideologjive agresive dhe të pamoralshme që
joshin fëmijët tanë dhe shkatërrojnë familjen.
Lutuni që Zoti të ngrejë burra të krishterë të
cilët janë të përulur dhe të mençur, të aftë për
t'iu përgjigjur me bindje atyre që janë të hutuar
dhe në kërkim të përgjigjeve të vlefshme.
(Mateu 5: 13-16)

