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1. Dashuria nuk mban shënim gabimet e bëra.
Lutuni që burrat t'i afrohen këtij viti të ri me një
zemër faljeje dhe hiri ndaj grave të tyre. (1
Korintasve 13: 5)
2. Fëmijët mund të jenë sfidues dhe të lodhshëm
herë pas here. Lutuni që baballarët do të
modelojnë durimin dhe mirësinë për fëmijët e
tyre. (1 Korintasve 13:1)
3. Në shoqërinë perëndimore, Janari është një
nga muajt i cili ka numrin më të lartë të
deklarimeve për divorc. Sidoqoftë, dashuria
shpreson dhe këmbëngul gjithmonë. Lutuni që
burrat nuk do t’i nënshtrohen krenarisë dhe
hidhërimit, por përkundrazi do të duan përulësish
gratë e tyre. (1 Korintasve 13: 7)
4. Dashuria nuk zemërohet lehtë. Lutuni që burrat
dhe baballarët me probleme të zemërimit do të
vendosin të veprojnë për të korrigjuar këtë sjellje
mëkatare dhe t'i kursejnë familjet e tyre traumën
emocionale që mund të shkaktojë zemërimi. (1
Korintasve 13: 5)

binden Jezusit dhe t'i ndihmosh ata të bëhen
ndjekës të matur të Krishtit është më e vështirë.
Dhe kjo kërkon shumë kohë. Lutuni që Perëndia
t'ju përdorë si këshilltar të mirë për besimtarët e
tjerë. (Mateu 28: 19-20)
8. Nëse pyesni përse jeni gjallë lexoni Isaia 61:1.
Qëllimi kryesor i jetës suaj është të ndani lajmin e
mirë me të tjerët në mënyrë që ata të kenë jetë të
përjetshme. Falëndero Perëndinë që Ai dërgoi
Jezusin të vdiste në vendin tënd dhe që tani po të
përdor për të dhënë lajmin e mire tek të tjerët.
9. Lutuni që Perëndia do të udhëheqë hapat tuaj
sot dhe do t'ju lejojë të bëheni një bekim për
njerëzit e tjerë. Lutuni që ju të jeni një ambasador
i mirë për Jezusin. (2 Korintasve 5:20)
10. Sa herë që hyni në një betejë shpirtërore,
sigurohuni që së pari të vishni armaturën e
Perëndisë (Efesianëve 6: 10-18). Nëse sfidon
forcat e liga duke përdorur fuqinë tënde, me
siguri do të dështosh. Falënderoj Perëndinë që ai
është gjithmonë i gatshëm t'ju japë gjithçka që ju
nevojitet për të fituar betejën. (Psalmi 7: 1-2)

5. Dashuria gjithmonë mbron. Lutuni që burrat
dhe baballarët të mbrojnë financat e familjeve të
tyre duke qenë kujdestarë të mirë të asaj që
siguron Perëndia dhe duke hequr dorë nga
përdorimi mëkatar i lekëve të familjeve të tyre. (1
Korintasve 13: 7)

11. Një ndjenjë e thellë e paqes së Perëndisë
duket se mungon në jetën e shumë njerëzve.
Lutuni që burrat të jenë të qëllimshëm për të
kultivuar paqen e përditshme me Perëndinë
nëpërmjet disiplinave biblike medituese të lutjes,
të qëndruarit pak vetëm dhe memorizimit të
Shkrimeve. (Romakëve 14:17)

6. Falëndero Perëndinë për të gjitha premtimet e
tij në Bibël. Lutuni sot që ai do t'ju përdorë si një
mjet në duart e tij të plotfuqishme për të sjellë të
korrat. (Psalmi 2: 8)

12. Paqja është fryt i Frymës së Shenjtë. Lutuni që
burrat të kërkojnë plotësinë e Shpirtit të
Perëndisë për të manifestuar paqen e tij si tek
vetja ashtu edhe në jetën e tyre. (Fil. 4: 6-7)

7. Bërja e dishepujve për Jezusin përfshin
pagëzimin dhe mësimin. Pjesa e parë është mjaft
e lehtë nga ana jonë. Të mësosh besimtarët t'i

13. Bota jonë ofron shumë arsye për të pasur frikë
dhe ankth. Jezusi na ofron paqen e tij, që tejkalon
këtë botë. Lutuni që burrat të marrin më shumë

nga paqja e Zotit dhe ta rrezatojnë këtë në një
botë të trazuar. (Gjoni 16:33)
14. "Burrat e paqes" janë të rrallë në ditët e
sotme. Shumë burra luftojnë me shpërthimet e
zemërimit dhe me shpirtrat e tyre të trazuar.
Lutuni që burrat të lejojnë «paqen e Krishtit të
sundojë zemrat e tyre» duke dorëzuar jetën e
tyre, duke pranuar bashkë-kryqëzimin me Krishtin
dhe duke brendabanuar në jetën e tij të paqtë.
(Kolosianëve 3:15)
15. Ndërsa i besojmë Perëndisë me betejat tona
të përditshme, Ai na jep ne paqe (Romakëve
15:13). Lutuni që burrat t’i flasin Perëndisë në
lutje për shqetësimet dhe sfidat të tyre, duke i
lënë këto barra në kujdesin e tij sovran dhe duke
ecur në paqe në çdo rrethanë.
16. Burrat përpiqen për përmbushje dhe të
realizojnë vepra. Një burrë është një bërës, dhe
është e natyrshme që ai të udhëheqë dhe të
marrë përsipër çështjet praktike. Lutuni që ju të
lejoni Zotin t'ju mësojë dhe t'ju drejtojë në atë
mënyrë që në «çdo gjë që të bëni me fjalë a me
vepër, t’i bëni në emër të Zotit Jezus»
(Kolosianëve 3:17).
17. Kryesisht, kur diçka është e gabuar në këtë
botë, është për shkak se burrat nuk "I nxorrën
gjoksin" dhe të qëndrojnë për atë çfarë është e
vërtetë dhe e drejtë. Në të njëjtën mënyrë si
ndodhi pas rënies, kur Perëndia e thirri Adamin,
sot ai ju thërret që të ktheheni tek ai dhe të
dorëzoni vullnetin tuaj dhe shpirtin e pavarur.
Lutuni që ai t’ju përdorë për të shpëtuar të tjerët.
(Ezekieli 22:30)
18. Jezusi premtoi t'ju japë jetë me bollëk. Nëse
nuk po përjetoni gëzimin dhe paqen e tij dhe në
vend të kësaj jeni të shqetësuar nga zhgënjimi
dhe konfuzioni, dijeni se armiku ka thyer dhe

vjedhur dashurinë tuaj të parë. Lutuni sot që Zoti
do të restaurojë tek ju gëzimin e shpëtimit të tij.
(Jeremia 29: 11-13)
19. Kur identitetin tonë e nxjerrim nga ajo që
dimë, bëjmë apo kemi, nuk do të gjejmë kurrë
stabilitetin e brendshëm dhe sigurinë që Perëndia
dëshiron të na japë. Ajo që me të vërtetë ka
rëndësi është se kush jeni në Zotin! Falënderoni
Zotin se ai ju ka bërë ju një kriesë të re në Krishtin
dhe se jeni një fëmijë i Perëndisë, i shpëtuar dhe i
sigurt për përjetësinë. (Gjoni 10: 27-30)
20. "Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të
vrarë e për të shkatërruar (Gjoni 10:10). Shumë
burra të krishterë janë viktima të skemave të
Satanit. Ata kanë humbur fokusin, gëzimin dhe
qëllimin e jetës. Kërkojini Zotit t'ju japë besimin
për të besuar se ai është i mjaftueshëm për ju dhe
i aftë t'ju shndërrojë në një enë të tejmbushur të
shpirtit të tij. (Gjoni 7:37)
21. Jeta jonë e lutjes duhet të balancojë
lavdërimin me kërkesat. Çdo ditë do të sjellë
mundësi të reja për falënderim dhe
ndërmjetësim. "Është bukur të kremtosh Zotin,
dhe të këndosh lavdet në emrin tënd, o Shumë i
Larti; të shpallësh në mëngjes mirësinë tënde dhe
çdo natë besnikërinë tënde"(Psalmi 92: 1,2).
22. Kur armiqtë tanë shpirtërorë na sulmojnë, ne
nuk duhet të qëndrojmë pasiv. Në shenjtërinë dhe
dashurinë e tij, Perëndia na thërret që të
pendohemi dhe të përqafojmë hirin e tij. "Prandaj
tani," thotë Zoti, "kthehuni tek unë me gjithë
zemrën tuaj, me agjërime, me lot dhe me
vajtime” Grisni zemrën tuaj dhe jo rrobat tuaja
dhe kthehuni tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ai
është i mëshirshëm dhe plot dhemshuri, i
ngadalshëm në zemërim dhe me shumë
dashamirësi, dhe pendohet për të keqen që ka
dërguar
"(Joeli
2:
12-13).

23. Mallkimi i mrekullueshëm i pemës së fikut
ishte simbol i shkatërrimit që do të ndodhte në
Jeruzalem. "Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha
atyre dishepujve: ''Dhe Jezusi duke u përgjigjur u
tha atyre: “Në të vërtetë ju them që, po të keni
besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm
atë që unë i bëra fikut, por, edhe sikur t’i thoni
këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det," kjo do
të ndodhë. Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke
patur besim, do të merrni.”»(Mat 21: 21-22).
Perëndia na thërret të lutemi në besim dhe të
besojmë në sovranitetin e tij për të hequr
pengesat
ndaj
vullnetit
të
tij.
24. "Shikoni ç’dashuri të madhe na dha Ati, që të
quhemi bij të Perëndisë. Prandaj bota nuk na
njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Shumë të dashur,
tani jemi bij të Perëndisë, por ende nuk është
shfaqur ç’do të jemi; por dimë se, kur të shfaqet
ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta
shohim se si është ai" (1 Gjonit 3: 1-2). Ndërsa
besojmë në dashurinë mahnitëse të Perëndisë për
ne dhe vlerësojmë identitetin tonë të ri në
Krishtin, lutja kultivohet si marrëdhënie
personale.
25. Zoti është i vëmendshëm ndaj britmës së
zemrës suaj. Nuk ka asgjë të komplikuar për
marrëdhënien e Atit tonë të dashur qiellor dhe
ndaj teje, si biri i tij i dashur. "Nga goja e të
vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur
lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t’i
mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit" (Ps 8: 2).
26. Asnjëherë mos e humbni kuriozitetin për
madhështinë e Perëndisë dhe adhurojeni atë në
frymë dhe në të vërtetë. "Kur mendoj qiejtë e tu,
që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet
që ti ke vendosur, çfarë është njeriu, që ta mbash
mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?" (Ps 8:34)?

27. Të mendosh për veten si më të mirin e atij
çfare je, çon në krenari. Por, të mendosh për
veten si më pak nga ajo që Perëndia të ka krijuar,
çon në shkurajimin. "Megjithatë ti e bëre pak më
të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi
dhe me nder." (Ps 8: 5).
28. Falëndero Zotin sot për privilegjin e të qënurit
administrator i krijimit të tij. "E bëre të
mbretërojë mbi veprat e duarve të tua dhe vure
çdo gjë nën këmbët e tij! Dhentë dhe bagëtitë e
tjera, madje bishat e egra,zogjtë e qiellit dhe
peshqit e detit, tërë ato që kalojnë nëpër shtigjet
e detit"(Ps 8: 6-8) .
29. Bibla parashikon që ditët e fundit do të jenë
kohë të tmerrshme (2 Timoteut 3: 1-9). Do të ketë
burra me mendje të çoroditur që do refuzojnë
besimin dhe do jenë brutalë pa vetëkontroll.
Lutuni për këmbëngulje dhe guxim kur ju të
përjetoni të gjitha llojet e persekutimit. Mos
harroni se Zoti mbretëron dhe shpërblimi po vjen.
(2 Timoteu 3:12)
30. Burrat janë të gatshëm të investojnë në atë që
duket të jetë me vlerë dhe interes. Lutuni për një
vizion të ri dhe kuptim të vlerave të mbretërisë së
Perëndisë. Jini dishepull i Jezusit dhe filloni të
investoni me kohën tuaj, burimet dhe gjithë jetën
tuaj në atë që ka vlerë të përjetshme. (Luka 9: 2324)
31. Studimi i Biblës për burra i TWR “Çdo burrë
është një luftëtar“ (everymanawarrior.com) po
krijon një ndikim të thellë dhe pozitiv në ata që
janë të gatshëm t'i binden urdhërimit të parë
(Mateu 22:37). Lutuni që edhe ju, do të jeni një
burrë i cili përballet me sfidat e jetës duke
qëndruar në atë themel të fortë.

