Kalendari i lutjes “Ngritja e kampionëve” Prill 2019
1. Mbajtja e mërisë prodhon hidhërim, zemërim
dhe mosmarrëveshje në martesa. Lutuni që burrat
të jenë të shpejtë të kapërcejne fyerjet e grave së
tyre. (Prov. 19:11)
2. Fëmijët mësojnë nga mjedisi ku rriten. Lutuni për
baballarët që të demonstrojnë një qëndrim të
durueshëm dhe faljeje me familjet e tyre, në
mënyrë që fëmijët e tyre t'i modelojnë këto virtyte
në jetën e tyre. (Kolosianëve 3:13)
3. Jezusi tha: «Duajni armiqtë tuaj dhe lutuni për
ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin,» (Mateu
5:44). Lutuni që Perëndia t'u japë burrave të
divorcuar forcën për të zbatuar fjalët e Jezusit
ndërkohë që komunikojnë me ish-gratë.
4. Etërit nënvlerësojnë ndikimin negativ të
zemërimit ndaj fëmijëve të tyre. Lutuni që ata
rregullisht do t’i nënshtojnë gjërat që i zemërojnë
ata tek Perëndia, duke larguar zemërimin e tyre në
mënyra të shëndetshme. (1 Tim. 2: 8)
5. Ankthi dhe lodhja rrisin ndjeshmërinë ndaj
tundimeve dhe varësive. Lutuni që burrat dhe
baballarët të marrin kohë për t'u çlodhur dhe të
kalojnë kohë cilësore me gratë dhe familjet e tyre.
(Marku 6: 31-32)
6. Të vetmet "pasuri" që do të marrësh me vete në
qiell janë qenie të tjera njerëzore - me fjalë të tjera,
njerëzit që e gjetën Krishtin nëpërmjet jush. Lutuni
që ju të keni shumë arsye për t'u gëzuar kur Jezu
Krishti të kthehet në lavdi. (1 Selia 2: 19-20)

7. Nëse ndiheni të paaftë si shërbëtorë të Krishtit,
mos e humbni shpresën. Pyetja e vetme që Jezusi
ka për ju është kjo: "A jeni të gatshëm të jeni
dëshmitari im?" Falënderoje atë sot që do t'ju
përdorë për lavdinë e tij! (Efesianëve 3: 20-21)
8. Si qenie njerëzore ne jemi gjithmonë në rrezik
për të kryer mëkate pa marrë parasysh sa
shpirtërorë jemi. Por, kur ne rrëfejmë shkeljet tona,
ne gjithmonë mund të mbështetemi në vullnetin e
Jezusit për të falur. Falënderoje sot për mëshirën
dhe dhembshurinë e tij. (1 Gjonit 1: 9)
9. Nëse një nga besimtarët tanë bën diçka që ai ose
ajo nuk duhet ta kishte bërë, ne duhet të kemi
dhembshuri dhe ta ripërtërimë atë me butësi.
Lutuni që Perëndia do t'ju japë mençuri që të jeni
një këshilltar i mirë për bashkëbesimtarët tuaj. (Gal
6: 1-2)

Perëndia i plotfuqishëm, dhe asgjë nuk është
shumë e vështirë për Ty. Haleluja! (Rom 4: 19-20)
12. Zot Jezus, ndonjëherë besimi im është i dobët.
Por, ndërsa mendoj për ushtarin romak, e kuptoj. Ti
je i vetmi me autoritet. Prandaj, unë i nënshtrohem
plotësisht autoritetit tënd dhe shoh në ty të bësh
ndryshim në jetën time. Tani thelbi i besimit tim
është Zoti im i madhërisëhm dhe i fuqishëm, cfarë
e bën shumë të madh besimin tim! (Luka 7: 6-9)
13. At Qiellor, në të shkuarën time jam përpjekur të
kënaq ty, por tani e kuptoj që vetëm Krishti kënaq
Atin. Pra, pa besim në Krishtin, është e pamundur
të kënaqësh ty. Prandaj, unë e vendos besimin tim
plotësisht në Krishtin për të jetuar jetën e tij
nëpërmjet meje. Unë jam mirënjohës që jeta ime
tani mund të jetë e kënaqëshme për ty. (Heb 11: 6)

10. Në udhëtimin e tyre të misionit në Antioki të
Pisidisë, Pali dhe Barnaba u thanë judenjve në
qytet: " Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti: "Unë të
vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin
deri në skajin e dheut"(Veprat 13:47). Ndjekësit e
Krishtit janë nën të njëjtin urdhër. Pyeteni Jezusin
sot se si dëshiron Ai që ju të merrni pjesë në
përmbushjen e Porosisë së Madhe.

14. O Perëndi , shumë shpesh përjetoj dyshime.
Tani e shoh se dyshimi është mënyra se si ti merr
vëmendjen sime. Dyshimi im mund të jetë për
shkak se është koha e gabuar, ose rruga e gabuar,
ose gjëja e gabuar. Ngandonjëherë është thjesht
për shkak se besimi im është në diçka tjetër dhe jo
tek ti, Zot. Por, ndërsa vendos besimin tim tek ti,
dyshimet do të zëvendësohen me një siguri të
plotë. (Romakëve 14: 22-23)

11. I dashur Zot, ka kaq shumë zëra negativë. Ata
kanë ndikuar tek unë shumë shpesh. Por, nuk dua
të ndikojnë më! Ashtu siç ke bërë me Abrahamin,
unë besoj se ti do të punosh në jetën time. Prandaj,
unë e refuzoj mosbesimin dhe të besoj plotësisht që
do bësh të pamundurën të jetë e mundur. Ti je

15. "Njerëzit kanë nevojë për Zotin" është titulli i
një kënge të mrekullueshme. Kjo deklaratë tregon
një të vërtetë për çdo qenie njerëzore, por ende
shumë njerëz nuk kanë dëgjuar as edhe një fjalë për
Jezusin. Lutuni që Perëndia t'ju përdorë sot si i
dërguari i tij te dikush që ka nevojë ta dëgjojë këtë

të vërtetë: Jezusi të ka dashur aq shumë saqë dha
jetën e tij për të të shpëtuar. (Gjoni 3:16)

verbalisht dhe të ndani të vërtetën që do të jetë në
dashurinë e Frymës. (Efesianëve 4:15)

botës. Sepse ti fole dhe gjëja u bë; ti udhërove dhe
gjëja u shfaq "(Ps 33: 6-9).

16. Lutuni që Perëndia t'ju tregojë se si dëshiron Ai
që ju të kontribuoni në vazhdimësinë e procesit të
shpalljes së ungjillit të Jezu Krishtit në të gjithë
botën. (Mateu 9:38)

22. Ne nuk mund të heshtim për të këqijat në
vendin tonë. Njerëzit e Perëndisë duhet të përdorin
zërat e tyre për të folur të vërtetën edhe kur është
e papëlqyeshme. Lutuni që ne si burra, do të
përdorim zërat tanë për të folur të vërtetën e
shkrimeve të shenjta në bisedat që kemi me të
tjerët. (Prov. 31: 8)

28. Ti, o Zot, bën të dështojë planin e kombeve dhe
asgjeson synimet e popujve. Por planet e tua Zot
mbeten përjetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo
brez. Lum ai komb që ka Perëndinë Zotin; lum
populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij.
(Psalmi 33: 10-12)

17. Faleminderit Perëndisë që ai ka vënë këmbët
tuaja në një tokë të fortë dhe kjo është vetëm për
shkak se Jezusi dha jetën e tij të çmuar për t'ju
shpëtuar nga vdekja e përjetshme. Lutuni që Zoti
ynë t'ju dishepullizojë dhe t'ju lejojë të bëheni një
dishepull-bërës efektiv. (Mateu 28: 19-20)

23. Jetët tona flasin më shumë se fjalët tona. Lutuni
që burrat të udhëheqin jetë që ilustrojnë të
vërtetën e Perëndisë në jetën e përditshme, jetë të
mbushura me Frymën e Jezusit. (1 Gjonit 3:18)

18. Në shumë vende të botës, bëhet gjithnjë e më e
vështirë që këto ditë të jetosh si një ndjekës i
përkushtuar i Jezu Krishtit. Lutuni për forcë dhe
këmbëngulje për vëllezërit dhe motrat e krishtera
që vuajnë për shkak të besimit të tyre. (Heb. 13: 3)

24. Lutuni që burrat të jenë të gatshëm të durojnë
përndjekjen për dëshminë e tyre besnike dhe të
duan ata që do t'i përndjekin në cdo mënyrë. (1
Pjetrit 4:19)

19. Kur hasni diskriminim ose persekutim për shkak
të besimit tuaj , falënderoni Perëndinë për
premtimet e Tij për ju. Ai ka premtuar se nuk do t’ju
lërë kurrë dhe nuk do t’ju braktisë dhe do t'ju japë
një shpërblim në qiell që ka një vlerë përtej
imagjinatës suaj. (Mateu 5: 11-12)

25. Ne të këndojmë me gëzim, Zot, si të drejtët e tu;
ashtu sic është e përshtatshme të lëvdojnë. Ne të
këndojmë TY një këngë të re, duke luajtur me
mjeshtëri dhe duke brohoritur me gëzim. Sepse
fjala jote, Zot, është e drejtë dhe e vërtetë; ti je
besnik në gjithçka që bën. Ti, Zot, do ndershmërinë
dhe drejtësinë; toka është e mbushur me dashurinë
tënde të pandryshueshme. (Psalmi 33: 1-5)

20. Këto ditë kërkojnë që të kemi guxim dhe
vendosmëri të udhëhequr nga Fryma që të flasim të
vërtetën në dashuri në kulturat në të cilat jetojmë.
Lutuni që burrat të kenë guximin e Frymës në
dëshmi. (Veprat 4:29)
21. Të flasësh të vërtetën me dashuri kërkon dallim
nga Fryma e Shenjtë. Lutuni që si burra të dëshmoni

26. Kujto sot që Zoti është i plotfuqishëm dhe
kujdeset për ty. "Me fjalën tënde, o Zot, Qiejtë u
bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e
tyre me anë të frymës së gojës së tij."(Ps 33: 6).
27. Vendosni sot në zemrën tuaj se do të jeni
adhurues i Perëndisë. " Tërë toka le të ketë frikë
nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e

29. Pushoni sot në faktin se Perëndia di dhe
kujdeset. Nga qielli, o Zot, shiko poshtë dhe shiko
tërë njerëzimin; nga vendi ku banon, shiko të gjithë
ata që jetojnë në tokë – ti që formon zemrat e të
gjithëve, që kupton tërë veprat e tyre. (Ps 33: 1315).
30. “Asnjë mbret nuk shpëtoi nga numri i madh i
ushtrisë së tij; asnjë luftëtar nuk mund të shpëtojë
nga forca e tij e madhe. Një kalë është një shpresë e
kotë për çlirimin; pavarësisht gjithë forcës së tij të
madhe, ajo nuk mund të shpëtojë. Por sytë e tu, o
Zot, janë mbi ata që kanë frikë nga ti, mbi ata që
shpresojnë në dashurinë tënde të patundur, për të
na shpëtuar nga vdekja dhe për të na mbajtur të
gjallë në kohë urie "(Ps 33: 16-19).

