Kalendari i lutjes “Ngritja e kampionëve” Mars 2019
1. Ne që banojmë në strehën tënde, Shumë i Larti, do
të pushojmë në hijen tënde. Ne do të themi për ty,
Zot, "Ti je streha jonë dhe kështjella jonë, Perëndia
ynë, të cilit i besojmë". Me siguri Ai do të na çlirojë
nga laku i gjuetarit të shpendëve dhe nga murtaja
vdekjeprurëse.Ti do të na mbulosh me pendët e tua
dhe do të gjejmë strehë nën krahët e tij; besnikëria e
tij do të na shërbejë si mburojë dhe parzmore. (Psalmi
91: 1-4)
2. Ne nuk do të kemi frikë nga tmerri i natës, as nga
shigjeta që fluturon ditën, as nga murtaja që endet në
terr, as nga shfarosja që bën kërdinë në mesditë. Një
mijë do të bien në krahun tënd dhe dhjetë mijë në të
djathtën tënde, por nuk do të na afrohen ne. Mjafton
që ne do të kqyrim me sytë tanë dhe do të shikojme
shpërblimin e të pabesëve. (Psalmi 91: 5-8)
3. Duke qënë se kemi thënë: "O Zot, ti je streha jonë”,
dhe e kemi bërë Shumë të Lartin strehën tonë, nuk do
të na gjejë asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t’i afrohet
çadrës sonë. (Psalmi 91: 9-10)
4. Sepse ai do të urdhërojë ëngjëjt e tij të na ruajnë në
të gjitha rrugët tona. Ata do të na mbajnë në duart e
tyre, me qëllim që këmbët tona të mos pengohen nga
ndonjë gur. Ne do të ecim mbi luanin dhe gjarpërin
helmues. (Psalmi 91: 11-13)
5. Zot ti ke thëne se për shkak se ka vënë mbi ne
dashurinë e tënde, ti do të na çlirosh ne dhe do ta
çosh në vend të sigurt, sepse ne e njohim emrin tënd.
Ne do të kërkojmë dhe ti do të na përgjigjesh; do të
jesh me ne në fatkeqësi; do të na çlirosh dhe ne do të
të përlëvdojmë. Do të na ngopesh me jetë të gjatë
dhe do të na tregosh shpëtimin tonë. (Psalmi 91: 1416)
6. Burrat mendojnë shpesh se pornografia nuk
dëmton askënd, por dëmton mënyrën se si ata lidhen
me Perëndinë, gjë që do të ndikojë në mënyrën se si
lidhen me gratë dhe fëmijët e tyre. Lutuni që burrat

nuk do të jenë të gatshëm të shohin çdo gjë që është
e pavlerë. (Psalmi 101: 3)
7. Proverbat 25:11 thotë: «Një fjalë e thënë në kohën
e duhur është si molla të arta mbi një enë
argjendi.Lutuni që burrat të jenë bujarë duke
lavdëruar dhe inkurajuar gratë dhe fëmijët e tyre.
8. Për shkak të përgjegjësive të tyre të shumta, burrat
ndonjëherë e anashkalojnë kohën e përkushtuar me
Perëndinë. Lutuni që burrat të modelojnë për fëmijët
e tyre rëndësinë për të qenë ende përpara Perëndisë
dhe të kalojnë kohë në praninë e tij. (Ps 46:10)
9. Burrat e divorcuar përballen me shumë sfida. Lutuni
që këta burra t'i rezistojnë joshjes për t'u hakmarrë
ose për të krijuar vështirësi për ish-bashkëshortet e
tyre, pa marrë parasysh asgjë. (Romakëve 12:17)
10. Burrat kanë fuqinë për të ndërtuar ose shkatërruar
familjet e tyre me fjalët e tyre. Lutuni që Perëndia do
të ndihmojë burrat që të frenojnë zemërimin dhe
gjuhën shkatërruese. (Kolosianëve 3: 8).
11. Identiteti ynë si burra është sfiduar shpesh nga
kultura rreth nesh, duke sugjeruar përkufizime
mishore se si duhet të jetë një "burrë i vërtetë".
Lutuni në mënyrë specifike për burrat që të rizbulojnë
identitetin e tyre të dhënë nga Perëndia si bijtë e tij pasardhësit e Perëndisë që jetojnë si përfaqësues të
Atit. (Veprat 17:29)
12. Si bij të Perëndisë, të lindur nga Shpirti i tij, ne
gjithashtu mund të udhëhiqemi nga Shpirti. Lutuni që
burrat të kultivojnë një ndjeshmëri të ripërtërirë ndaj
Shpirtit të Shenjtë, duke cuar në një jetë fitimtare të
krishterë. (Romakëve 8:14)
13. Burrat shpesh bien pre e "njeriut të vjetër", duke u
kthyer në modelet mëkatare dhe sjelljet që nuk janë
në përputhje me të qenit fëmijë i Perëndisë. Lutuni që
njerëzit të përjetojnë fitoren e përditshme mbi
“njeriun e vjetër” duke veshur “njeriun e ri" të krijuar
në Krishtin Jezus. (Efesianëve 4: 22-24)

14. Identiteti ynë i vërtetë në Krishtin përfshin lindjen
e re të "njeriut të brendshëm". Lutuni që burrat të
përjetojnë forcën shpirtërore të Perëndisë në njeriun
e brendshëm, duke korrur kohë disiplinuese të kaluar
me Perëndinë në Fjalën e tij dhe në bashkësinë e
lutjes. (Efesianëve 3:16, 2 Korintasve 4:16)
15. Si bij të Perëndisë dhe vëllezër të Jezusit, ne kemi
gjithçka që kemi nevojë për jetën dhe
perëndishmërinë. Lutuni që burrat të jetojnë në këtë
identitet si bij dhe vëllezër, duke u mbështetur në
premtimet e Perëndisë, të cilat na jepen nga Fryma e
Shenjtë, ndërsa ne i shtojmë virtytet besimit tonë. (2
Pjetrit 1: 4-9)
16. Ndërmjetësimi ynë mund të informohet duke u
lutur përmes Shkrimit. Tek Kolosianët 1: 9-10,
apostulli Pal u lut për lexuesit e tij: «që të mbusheni
me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mënçuri
frymërore, që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që
t’i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër
të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë ".
17. Duhet forcë shpirtërore për të këmbëngulur në
lutje. Kjo aftësi vjen ndërsa Ati na ngazëllon, "duke u
forcuar me çdo fuqi, pas pushtetit të lavdisë së tij, për
çdo ngulm e durim, me gëzim, duke e falënderuar
Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë
trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Ai na nxori nga
pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të
tij të dashur, në të cilën ne kemi shpengimin me anë
të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve"(Kolosianëve 1:
11-14).
18. Ne jemi të motivuar të lutemi në besim dhe në
pritje që Krishti përfundimisht do të jetë fitimtar në
ardhjen e tij të dytë. Atëherë Princi i Paqes do të
mbretërojë mbi tokë: "Me shpatat e tyre do të
farkëtojnë plore dhe me ushtat e tyre drapërinj; një
komb nuk do ta ngrerë më shpatën kundër tjetrit dhe
nuk do të stërviten për luftë. Do të ulet secili nën
hardhinë e vet dhe nën fikun e vet, dhe askush nuk do

t’i trembë më, sepse goja e Zotit të ushtrive
foli."(Mikea 4: 3-4).

prej saj nuk mund të marrim gjë me vete;" (1 Timoteu
6: 6-7).

19. Shumë në Krishtërim i luten Perëndisë nëpërmjet
Marisë; megjithatë, ne duhet të shkojmë direkt në
fronin e hirit nëpërmjet vetë Krishtit për shkak të
punës së tij të përfunduar (Hebrenjve 4:16). Maria
vetë ishte e qartë në kuptimin e saj për autoritetin
hyjnor të Jezusit, kur u tha shërbëtorëve gjatë
mrekullisë së Kanës: "Bëni gjithçka që ai t’ju thotë!."
(Gjoni 2: 5).

23. Koha është një komoditet i çmuar. Për të
planifikuar dhe ruajtur jetën tuaj të devotshme do të
kërkojë vendosmëri dhe disiplinë. Kujtoni: "Lutja nuk
duhet të trajtohet si zgjidhja e fundit, por më tepër si
vendi ku fillon puna." Zoti zgjoi dishepujt e tij, të cilët
flinin kur i nevojiteshin më shumë: "Rrini zgjuar dhe
lutuni, që të mos bini në tundim; sepse fryma është
gati, por mishi është i dobët.” (Mateu 26:41).

20. Ata që vuajnë për hir të Krishtit janë shpesh ata që
luten me zjarr. Ata janë të sigurt se Perëndia do t'i
gjykojë armiqtë e tij dhe do t'i shpërblejë fëmijët e tij
që vuajnë. Shtrëngimi i Madh do të nxisë këto lëvdata
engjëllore: “Të mëdha dhe të mrekullueshme janë
veprat e tua, o Zot, Perëndi i plotfuqishëm; të drejta
dhe të vërteta janë udhët e tua, o Mbret i kombeve.
Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë
emrin tënd? Sepse vetëm ti je i Shenjtë; sepse të
gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara
teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën.”(Zbulesa 15: 34).

24. Pali, apostulli energjik dhe i përkushtuar, i cili e
dorëzoi plotësisht jetën e tij tek Krishti, punoi më
shumë se kushdo dhe vuajti në ekstrem për ungjillin.
Megjithatë, ai këmbënguli se "agape", dashuria e
Perëndisë në ne, është thelbësore nëse qëndrimet
dhe veprimet tona janë të vërteta (1 Kor 13). Lutuni
që dashuria e Krishtit t’ju tejmbushë sot.
25. Ndërsa përballeni me sfidat e sotme, lutuni që
Fryma e Perëndisë të pushojë mbi ju, t'ju mbushë me
frymën e mençurisë dhe të kuptuarit, Frymën e
këshillimit dhe forcës, Frymën e njohurisë dhe frikës
së Zotit . (Isaia 11: 1-2)

21. Një nga sfidat e vazhdueshme të burrave është se
si të merren me rolin e tyre si udhëheqës me hir dhe
urtësi dhe pa e imponuar këtë autoritet në një mënyrë
të ashpër dhe pa respekt. Lutuni që lidershipi juaj të
reflektojë qëndrimin e Jezusit kur lau këmbët e
dishepujve: «Unë, në fakt, ju kam dhënë shembullin
që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.» (Gjoni
13:15).

26. Zot Jezus, faleminderit që më bën të mundur që
unë të bëhem pjesë e familjes së Perëndisë! Ti e ke
bërë pjesën tënde; vdiqe për mëkatet e mia dhe u
ngrite për të më dhënë jetë të re. Por tani duhet të bëj
pjesën time. Prandaj, unë të besoj dhe të pranoj në
jetën time. Faleminderit që më bëre një bir të
Perëndisë së vërtetë dhe të gjallë! (Gjoni 1:12)

22. Ndërsa ne jemi të bombarduar për të blerë atë që
nuk kemi nevojë dhe për të konsumuar atë që nuk
është e shëndetshme, lutuni që të jeni të matur dhe të
dalloni në zgjedhjet dhe prioritetet tuaja.
"Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të
madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk
kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se

27. I dashur Zot, plani yt i shpëtimit është i
mrekullueshëm. Ti ke bërë veprën dhe mua më duhet
të shijoj të mirat e kësaj vepre. Privilegji im është të
besoj në zemrën time se Jezu Krishti u kryqëzua dhe u
ringjall nga të vdekurit. Kështu që unë besoj në
zemrën time dhe gjithashtu rrëfej me gojën time që
Jezu Krishti është Zot i gjithë jetës sime. Të lavdëroj, o
Perëndi, për hirin tënd shpëtues! (Romakëve 10: 9-10)

28. At Qiellor, unë shoh tek Abrahami, babain e
besimit, dhe unë jam i habitur nga besimi i tij i madh.
Meqë më ke dhënë të njëjtën masë besimi, kam për
qëllim të besoj Ty. Zot, më bëj të shoh me syrin e
besimit se si i thërret gjërat "që nuk janë sikur të
ishin" (Romakëve 4:17). Më trego se si të
bashkëveproj me Ty thjesht duke besuar dhe duke
marrë! Ky është ligji i mbretërisë së qiellit - ligji i
besimit (Romakëve 3:27).
29. O Zot, etërit tanë besuan dhe prandaj folën sipas
fjalës tënde dhe ti e bëre atë. Tani, në bashkësi me
Krishtin, më është dhënë e njëjta frymë besimi. Më
bëj edhe mua të flas me guxim atë që do më tregosh
dhe me siguri do ta bësh! (2 Korintasve 4:13)
30. Zot, errësira shpirtërore po rritet përreth meje.
Këndvështrimi i botës së shumicës së njerëzve është e
vendosur nga filozofitë që mohojnë ekzistencën
tënde. Njerëzit janë të verbër ndaj të dukshmes,
injorojnë ligjet e natyrës dhe kërcënojnë ata që
besojnë ndryshe. Më ndihmo të bëj ndryshim, të
pasqyroj dashurinë tënde dhe të dëshmoj për Krishtin,
dritën e botës.
31. Lutuni për vullnetin e Zotit që të bëhet në jetën
tuaj. "O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e
mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të
zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh
përulësisht me Perëndinë tënd? "(Mikea 6: 8).

