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1. Ji guximtar – Ndonjëherë mund të mendojmë se e keqja dhe urrejtja
përfundimisht do të mposhtin dashurinë dhe dhembshurinë. Por falë Zotit, Ai na
siguron se është pikërisht e kundërta. (Gjoni 16:33) Ji guximtar! Ne mund të jemi të
sigurt në premtimet e Perëndisë.
2. Shoqëria – Shoqëria shpirtërore me vëllezërit dhe motrat e krishtera është e
rëndësishme për të mbizotëruar si ndjekës i Jezusit në një botë armiqësore. Nëse
keni një shoqëri të tillë, falënderoni Perëndinë. Nëse jo, lutuni që Ai të sigurojë një
për ju. (Hebr.10:24,25).
3. Një dëshmi e thjeshtë – Nganjëherë kemi frikë të flasim me njerëz të tjerë për
Krishtin, sepse mendojmë se njohuritë tona për Fjalën e Tij janë të kufizuara.
Megjithatë, e thjeshta është shpesh më e mira. Falënderoni Perëndinë që mund t'u
tregoni njerëzve për Të thjesht duke u treguar atyre se çfarë ka bërë Jezusi për ju.
(Gjoni 9:25)
4. Ka përfunduar – Fjalët e fundit të famshme të Jezusit para se të vdiste ishin: “U
krye”. Megjithatë, ajo që nuk është përmbushur ende është t'u çohet Lajmi i Mirë të
gjitha kombeve dhe çdo grupi etnik në botë. Lutuni që Perëndia t'ju tregojë se si
mund të kontribuoni për të përmbushur Urdhrimin e Madh. (Luka 24:47)
5. Pa pretendime – Maria dhe Jozefi ishin njerëz të parëndësishëm, nga një fshat i
vogël në pjesën e pasme të Galilesë. E pakuptimtë por jo e parëndësishme!
Vendimtare ishte mënyra se si Perëndia i përdori ata. Kështu është edhe sot. Se si
Zoti do ta përdorë jetën tuaj mund të shihet vetëm shumë më vonë. Thjesht jini
besnik sot. (Jakobi 4:6)
6. Misteri – “Për këtë arsye ai duhej të bëhej si vëllezërit e tij…” (Hebrenjve
2:17,18). Perëndia vendosi pritshmërinë më të larta te Biri i Tij i dashur, Jezusi, në
mënyrë që nëpërmjet vuajtjes së Tij të ishte në gjendje të identifikohej me njerëzimin.
Në të njëjtën mënyrë, Perëndia ende përdor vuajtjet e fëmijëve të Tij të dashur për të
ndërtuar nëpërmjet tyre ura për të tjerët.

7. Gëzohuni – “Gëzohuni në Zotin gjithnjë!” (Fil. 4:4a) Shumë herë rrethanat e jetës
nuk të japin arsye për t’u gëzuar. Por, kur ne jemi të lidhur ngushtë me Zotin e
Plotfuqishëm që na do, asgjë nuk mund të na vjedhë gëzimin e thellë dhe sigurinë
që Ai na jep. Prandaj, vazhdoni të besoni dhe të bindeni.

8. Mbani mend – “Po ua them sërish gëzohuni!” (Fil. 4:4b) Ne jemi harraq. Prandaj
në Psalmin 103:2 lexojmë: “Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat
që ka bërë.” Kujtimi i mirësisë së Zotit na jep guxim të përballemi me sfidat e
tanishme. Lejojeni Atë të jetë themeli i besimit tuaj dhe këndvështrimit tuaj në jetë.

9. Butësia – “Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit;” (Fil. 4:5). Sepse ne
i përkasim Jezusit, ne mund të gëzohemi në zemër dhe të tregojmë zemërbutësi tek
të tjerët. Ndërsa e lejojmë Zotin të na bekojë dhe transformojë, jeta jonë bëhet një
ftesë për ata që na vëzhgojnë në mënyrë që edhe ata t’I besojnë Atij.

10. T’i heqësh qafe shqetësimet – “Mos shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ia
parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh, përgjërimesh me falënderim.”
(Fil. 4:6). Me Perëndinë asgjë nuk është e pamundur. Ne mund të lëmë çdo gjë që
na torturon tek Zoti dhe të presim me mirënjohje për zgjidhjen e Tij.



11. Paqe – “Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat
tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus” (Fil. 4:7).  Me Jezusin, unë mund të trajtoj
pyetje dhe çështje të pazgjidhura. Paqja e Tij më aftëson të rri i qetë dhe i sigurt.
Prandaj, gëzohuni; thuajini “jo” shqetësimeve dhe besojini Atij pavarsisht asaj që
ndodh.

12. I bekuar – I dashur Zot, gjithmonë tundohem të ndjek kuptimin tim dhe të vendos
rregullat e mia. Të lutem më ndihmo të kërkoj Ty të parin dhe t’i nënshtrohem
vullnetit tënd. “Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në
urdhërimet e tij.” (Psa. 112:1).

13. Trashëgimi – Është privilegji ynë që të jemi model për fëmijët tanë duke i
inkurajuar ata të ndërmarrin zgjedhje të duhura. Zot, të lutem më ndihmo të jem një
baba që të nderon Ty dhe që lë një trashëgimi shpirtërore për brezin tjetër.
“Pasardhësit e tij do të jenë të fuqishëm mbi tokë, brezat e njerëzve të drejtë do të
jenë të bekuar.” (Psa. 112:2).

14. Kanal – Zot, ti ke shumë më tepër për të më dhënë sesa ka kjo botë për të
ofruar. Më ndihmo të jem një burrë që është kanal i bekimeve të Tua dhe që
karakteri dhe qëndrimi im do të pasurojë famijlen dhe miqtë e mi. “Në shtëpinë e tij
ka bollëk dhe pasuri dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.” (Psa. 112:3).

15. Shpresë – Ungjilli është mesazhi i shpresës. Krishti na shpengoi në kryq dhe na
bëri të drejtë për këdo që beson në Të. Lejojeni Atë të jetojë jetën e Tij përmes jush
në mënyrë që të jeni një agjent i shpresës sot. “Drita lind në terr për ata që janë të
drejtë, për njeriun e dhemshur, të mëshirshëm dhe të drejtë.” (Psa. 112:4).

16. Bujari – Zoti e do njeriun bujar. Ai e mban mend dhe premton se do të
shpërblejë atë që kujdeset për të tjerët. “o të jetë i lumtur njeriu që ka dhemshuri dhe
jep hua, dhe i drejton punët e tij me drejtësi” (Psa. 112:5). Lutu për një zemër të
ndjeshme dhe për duar të hapura për ata që janë në nevojë rreth e rrotull teje.

17. I drejti – Ndikimi i një të drejti, i një burri të perëndishëm është mahnitës. Jeta e
tij vlen për kohën dhe përjetësinë. “sepse nuk do të lëvizet kurrë; i drejti do të
kujtohet gjithnjë” (Psa. 112:6). Zot, më bëj një burrë që qëndron i patundur në
premtimet e tua dhe që inkurajon të tjerët të besojnë Ty në stuhitë e jetës.

18. Lajmet e këqija – Ndërsa shenjat e fundit të kohërave rriten me luftra dhe
thashetheme për luftra, zi buke, murtajë dhe tërmete, njeriu me besim sheh Zotin e
tij të vijë. Ai nuk do t’u trembet lajmeve të këqia; zemra e tij është e fortë, me besim
tek Zoti.” (Psa. 112:7). Perëndi, më bëj mua dëshmitarin tënd në këto kohë të
vështira.

19. I sigurt – Nëse ti e lejon Zotin të drejtojë jetën tënde, ti përjeton premtimin e
Psalmit 112:8, “ Zemra e tij është e sigurt; ai nuk do të ketë fare frikë, deri sa të mos
shikojë triumfues mbi armiqtë e tij.”. Ne jemi të rrethuar nga njerëz të cilët janë të
paralizuar nga frika dhe nuk kanë shpresë. Lutuni për ndryshim. Sot, ndani me të
tjerët atë që ju bën ju të sigurt dhe ju jep shpresë.



20. Përcille – Kur ne e duam Zotin me gjithë zemrën tonë, Ai do të na
aftësojë të duam të tjerët gjithashtu. Sot, lutuni që të jeni dikush që e përcjell
dashurinë e Perëndisë. Shpërndani Lajmin e Mirë të shpëtimit dhe bëjuni
mirë të tjerëve. “Ai ka shpërndarë lirisht, u ka dhënë nevojtarëve, drejtësia e
tij vazhdon përjetë dhe fuqia e tij do të ngrihet në lavdi.” (Psa. 112:9)

21. Aba o At – Tek Galatasve 4:6, Apostulli Pal përdor shprehjen “Aba o At” për të
shprehur marrëdhënien tonë të ngushtë me Perëndinë. Çfarë privilegji është të
jetosh në prezencën e Zotit! Lutuni që fëmijët tuaj të kenë gëzimin e jetimit të jetës
së tyre në një marrëdhënie të ngushtë me ty, si një prind gjithashtu! Mbajeni këtë
lidhje gjithmonë të hapur.

22. Drejtojini për tek Jezusi – Si baballarë, ne kemi nderin më të lartë për t’i sjellë
fëmijët tanë tek Jezusi, siç thuhet edhe tek Mateu 19:13. Kërkojini Zotit që t’i bekojë
fëmijët tuaj. Drejtojini ata në një kohë të kënaqshme devocioni dhe ndani me ta
vlerat e parimeve hyjnore ndërkohë që studioni Biblën dhe bëni një kohë lutjeje
sëbashku.

23. Lavdërimi – Në shumë kultura, burrat bëjnë komente të këqija për gratë të cilat
takojnë apo me të cilat jetojnë. Tek Kantiku i Kantikëve 4:7 jepet një shembull se si
një burrë mund ta lavdërojë gruan e tij: “Ti je e tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në
ty asnjë të metë.” Lutuni që fjalët që dalin nga goja juaj ta bëjnë gruan tuaj të ndihet
e nderuar dhe e gëzuar!

24. Thesari – Thesari më i madh nuk është i bërë nga paratë apo metalet e çmuara.
Shumë burra humbasin thesarin më të çmuar, pra familjen e tyre, në këmbim të
pasurive materiale ose famës. Prandaj, lutuni që të jeni të kujdesshëm për të ruajtur
perspektivën e asaj që është me të vërtetë e çmuar.(Mat. 6:21)

25. Aftësia – Bibla na tregon se puna është një dhuratë nga Zoti, dhe Fryma e
Shenjtë mundëson dhe drejton duke na dhënë aftësi për profesionin tonë. Mund ta
shohim këtë tek Eksodi 35:31 ku Perëndia i dha Bazalelit aftësi, zotësi dhe njohuri. Ti
gjithashtu, mund të pyesësh Zotin për frymëzim dhe aftësi për të bërë mirë punën që
ke në dorë sot.

26. Adhurimi – “I jepni Zotit lavdinë që i përket emrit të tij; adhuroni Zotin në
shkëlqimin e shenjtërisë së tij.” (Psalmi 29:2). Perëndi, dëshira jonë është të të
adhurojmë Ty si një familje dhe së bashku me Kishën, të mësojmë kush je Ti – I
Plotfuqishmi, I Shenjti dhe I Mëshirshmi. Ti banon në mes të lavdërimit! Ne e
adhurojmë emrin tënd!

27. Përgjegjësia – “Çliro ata që i tërheqin drejt vdekjes dhe mbaji ata që po i çojnë
në thertore” (Fjalët e Urta 24:11). Në kryq, Jezus Krishti i çliroin njerëzit nga
ndëshkimi i përjetshëm dhe vdekja. Duke besuar në Të, ne marrim jetën e
përjetshme. Pranoni përgjegjësinë. Ndajeni Lajmin e Mirë të Ungjillit!

28. Burrëria – “Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat, jini
të forte” (1 Korintasve 16:13). Burrat nga karakteri nuk kanë qenë ashtu gjithmonë;



ata kanë praktikuar vullnetin e tyre. Ata kanë mësuar të dallojnë çfarë është e drejtë
dhe janë trajnuar për t’iu bindur Fjalës së Perëndisë. Lutuni që të bëheni burra të tillë
të Zotit.

29. Frika nga Zoti – “Frika e Zotit është fillimi i njohjes; por njerëzit e pamend
përçmojnë diturinë dhe arsimin” (Fjalët e Urta 1:7). Frika e mirë e Perëndisë është
për të mirën tonë. Ajo na mban larg nga mëkati dhe na drejton në ndjekjen e
parimeve të Tij. Perëndia është i denjë për adhurimin tonë. Nga dashuria, Ai siguroi
shpëtimin tonë me anë të sakrifikimit të Birit të Tij.

30. Qeveria – “...mbi supet e tij do të mbështetet perandoria” (Isaia 9:6). Edhe pse
mund të duket sikur të gjitha vendimet në këtë botë i marrin njerëzit të cilët kanë më
shumë fuqi dhe ndikim, inkurajohuni duke ditur se Perëndia e thotë fjalën e fundit.
Ndërkohë, lutuni vazhdimisht që Ai të bekojë burrat dhe gratë në qeverinë  aktuale.

31. Lutja – “ Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat
tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim” (Filipianëve 4:6).
Ngjarjet traumatike, historia familjare, problemet me shëndetin dhe mendimet
negative, mund të bëhen shkas për ankthin. Bëni zgjedhjen më të mirë. Besojani
problemet tuaja Zotit dhe prisni për ndihmën e tij.


