
Kalendari i burrave NGRITJA E KAMPIONËVE Mars 2023

1. Restaurim - Oh Zot, të jesh i zemëruar është një gjë, por të mbash mëri është një
gjë krejt tjetër. Ti e ke thënë shumë qartë që unë duhet të merrem me zemërimin tim
menjëherë duke zgjidhur konfliktin dhe duke restauruar marrëdhënien. Prandaj të
kërkoj të më ndihmosh ta fal ofenduesin dhe ta dua atë pa kushte. (Efesianëve
4:26-27)

2. Efektiv – Zot Jezus, falemnderit që Ti vjen të jetosh në mua. Ti e ke bërë jetën
time të plotë. Ti je burimi i gjithçkaje që kam nevojë për jetën. Prandaj unë pranoj se
gjithçka që kam nevojë gjendet në Krishtin. Me anë të besimit, unë marr nga Krishti
që banon në mua gjithçka më nevojitet në jetën time të përditshme. (Filemon 6)

3. Hir – I dashur Zot, pengesat si mal në jetën time më pushtojnë. Por, tani shoh se
këto janë instrumentet e tua për vdekjen time. Prandaj, pranoj se mishi im është i
pafuqishëm. Pranoj vdekjen time me Krishtin dhe i besoj fuqisë tënde ringjallëse të
më aftësoj të kapërcej pengesat. Lavdi ty o Zot për hirin tënd të mahnitshëm!
(Zakaria 4:6-7)

4. Urtësi – I dashur Zot, mendoja se njohuria ishte përgjigjia. Por, tani e kuptoj se
njohura është e kotë pa urtësinë e duhur që zbatohet në atë njohuri. Oh Zot, vetëm
Ti je me të vërtetë i zgjuar. Falemnderit që Krishti në mua është burimi i të gjithë
njohurisë dhe urtësisë. Më ndihmo të zbatoj me urtësi atë që di. (Dan. 2:20-21)

5. Të shfajësuar - Oh Zot, standarti yt i drejtë i ligjit më tregon qartë që nuk jam i
drejtë, pra kam mëkatuar. Por, falemnderit Zotit Jezus që ka përmbushur ligjin dhe
më ka bërë të drejtë në Ty. Tani unë jam i shfajësuar me anë të besimit. Për këtë
arsye të besoj Ty të manifestosh drejtësinë tënde përmes meje! (Rom.
3:19-22,28,31)

6. Reflektimi - " Ju etër, mos provokoni për zemërim bijtë tuaj, që të mos i lëshojë
zemra." (Kol. 3:21). Mënyra më e mirë për të provokuar fëmijët për zemërim është
që një baba mos ta mbajë fjalën e tij. Burra të krishterë jini një shembull integriteti
dhe jetoni besimin tuaj para fëmijëve. Zot më ndihmo të reflektoj Ty përmes jetës
time të përditshme. (Lip.6:7)

7. Dhembshuria – Ajo që ne bëjmë shpesh është më e rëndësishme sesa ajo që
themi. Lutuni që Zoti do t’ju japë një zemër bujare. Kur ju tregoni dhembshuri në
mënyrë praktike kur njerëzit e tjerë po përballen me vuajtje dhe shqetësime dashuria
dhe dhembshuria e Jezusit bëhet e dukshme në jetën tuaj. (Gal. 6:2)

8. Rreshtat e fundit – Në një pikëpamje globale, ne po u shërbejmë njerëzve në
rreshtat e parë sërish e sërish. Në të njëjtën kohë, njerëzit në rreshtat e fundit nuk
kanë arritur të marrin as shërbimin e parë. Lutuni që Zoti do t’ju tregojë sesi mund të
merrni pjesë duke u shërbyer Bukën e Jetës rreshtave të fundit, grupeve të
paarritura të njerëzve. (Mat. 24:14)

9. Jezusi po vjen– Pas ngjitjes së Jezusit në qiell, një ëngjëll u tha dishepujve të Tij
se Jezusi do të kthehet në të njëjtën mënyrë si ata e panë të largohej për në qiell.



Lutuni sot që shumë njerëz të mund të takojnë Jezusin si mikun e tyre në atë ditë,
për shkak se ju i prezantuat ata me Të. (Vep. 1:11)

10. Durimi i Zotit – “Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij” (2 Pjet. 3:9), por Ai
është i duruar me ne – sepse nuk do që ndokush të humbasë. Falenderoni që një
ditë Jezusi do të kthehet dhe do t’i japë fund padrejtësive dhe të keqes, duke sjellë
në shtëpi të gjithë ata që po presin për kthimin e Tij.

11. Vetëm një thirrje mjafton– “Kërkomë ditën e fatkeqësisë, unë do të të çliroj dhe
ti do të më lëvdosh"” (Psa. 50:15). Zoti dëshiron të na shpëtojë dhe mund ta bëjë
këtë! Ai është i kënaqur kur ne shkojmë tek Ai me nevojat dhe barrat tona dhe e
falenderojmë Atë për ndihmën e Tij. Mos lejoni asnjëherë që frika t’ju paralizojë. Ai
është vetëm një lutje larg.

12. Si dielli – “Por ata që të duan qofshin si dielli, kur lind me gjithë forcën e tij!”
(Gjyqtarët. 5:31). Ajo se çfarë duam dhe kë duam do të reflektohet në qëndrimin dhe
sjelljen tonë. Nëse jetojmë në prezencën e Zotit, jetët tona do të jenë një reflektim i
dritës së Tij. Lejojeni Atë të mbushë mendjen dhe zemrën tuaj.

13. Të shohësh njerëz – Jezusi shëroi një burrë të verbër dhe e pyeti atë se çfarë
shikonte. Ai tha: “Shoh njerëz që duken si pemë që ecin.” Edhe njëherë Jezusi vuri
dorën e tij në sytë e këtij burri. Pastaj sytë e tij u hapën, dhe shikimi u kthye, dhe ai
pa çdo gjë qartë.” (Marku 8:24,25). Lutuni për sy që të shohin njerëz ashtu si i sheh
Ai ata.

14. Bekim – “Unë do të bekoj; … dhe ti do të jesh një bekim” (Zan. 12:2). Nuk ka
rëndësi nëse kemi pak apo shumë. Çdo gjë na është besuar nga Zoti për
kënaqësinë tonë dhe për qëllimin që t’u bëjmë të mira të tjerëve. Në këtë mënyrë ne
krijojmë vend për bekimet e Zotit që vazhdojnë të rrjedhin në jetën tonë.

15. Gëzohuni – “Gëzohu me nusen e rinisë sate” (Fjalët e Urta 5:18b). Burrë, gruaja
jote të është besuar nga Zoti në mënyrë që të bekojë ty dhe të sjellë gëzim. Ajo
është dhurata e veçantë e Zotit për ty. Prandaj, vendos ta gëzosh atë dhe mos i lejo
sytë e tu të enden vërdallë.

16. Integritet – “Ai që ecën në ndershmëri ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë
dredharake ka për t’u zbuluar” (Fjalët e Urta 10:9). Zoti ka themeluar rregulla të
përjetshme për atë që është e drejtë dhe e gabuar. Etikat situacionale ose
hamendësimi që përfundimi justifikon mjetin, sjell gjykimin e Zotit. “Më heto o Zot
dhe më drejto në rrugën e përjetshme.

17. Gënjeshtrat – “Një i varfër vlen më tepër se një gënjeshtar.” (Fjalët e Urta
19:22b). Stacioni televiziv CBS-Minnesota konfirmon se një person thotë mesatarisht
4 gënjeshtra në ditë. Kjo është serioze! Jezusi e quajti djallin, atin e rrenave. Lutemi
që fjalët tona të mos na kompromentojnë. “U miratofshin para teje fjalët e gojës sime
dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im.” (Psa. 19:14).

18. Prioritet – “Por, kërkoni së pari mbretërinë dhe drejtësinë e Perëndisë” (Matt.
6:33). Një burrë me qëllim mendon dhe planifikon që më parë. Moisiu u lut: “Na
mëso të numërojmë ditët, në mënyrë që të kemi një zemër të urtë.” Kur gjithçka



është thënë dhe bërë, vetëm besimi, shpresa dhe dashuria mbeten. Lutuni që Zoti të
caktojë prioritet tuaja sot.

19. Duke e njohur Perëndinë – “Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa
qiellore shpall veprën e duarve të tij” (Psa. 19:1). Mos lejo magjepsjen e
menjëhershmes, të asaj që preket dhe kontrollohet të të robërojë nga mrekullia që
natyra dhe krijimi bëjnë paradë çdo ditë para nesh. Kërko Perëndinë në zemrën
tënde. Nuk ka asgjë më të mirë sesa të njohësh Atë.

20. Fanatikë – “Shko tutje!” (Zan. 19:4-9). Shoqëria laike është ende e
patolerueshme si në ditët e Sodomës dhe Gomorrës nëse ti mbahesh fort tek të
vërtetat biblike. Mos e kini problem t’ju quajnë fanatik (kokëfortë), kur ju nuk bini
dakort me ideologjitë e paarsyeshme ose të pranoni sensualitetin si standartin e ri
moral. Mbroni të vërtetën me dashuri.

21. Paragjykim – “Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e
falënderuan si Perëndi, përkundrazi u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe
zemra e tyre pa gjykim u errësua.” (Rom. 1:21). Mëkati errëson mendjen dhe
ngurtëson zemrën. Lutuni për ripërtëritje shpirtërore në familjen tuaj. Kërkojini Zotit të
largojë paragjykimin e atyre që janë ende jobesimtarë.

22. Gruaja - Zot, të falënderoj për gruan që më ke dhënë, e cila para se të ishte
gruaja ime, është bija jota dhe si rrjedhojë motra ime bë besim! Lutem që qëndrimi
im ndaj saj në shtëpi apo në publik qofshin vepra që lavdërojnë emrin Tënd dhe që
ajo të njihet si e bija e të Plotfuqishmit. (1 Pjet. 3:7)

23. Fëmijë – Praktikat e Jobit në lidhje me fëmijët e tij raportohen tek Jobi 1:5. Edhe
pse ishin të rritur, ai vazhdonte të kërkonte prezencën e Zotit për ta. Të lutemi dhe të
inkurajojmë fëmijët tanë të qëndrojnë të fortë në shtegun e Zotit Jezus është
përgjegjësia e një babai të krishterë. Zot, më ndihmo të veproj kështu.

24. Familja – Thuhet për Elkanahun, atin e profetit Samuel se “Çdo vit ky njeri nisej
nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t’i ofruar flijime Zotit të ushtërive në Shiloh." (1
Sam. 1:3). E gjithë familja e shoqëronte. Çfarë shembulli për t’u ndjekur! Zot, më
ndihmo si baba të jem një shembull frymëzues për familjen time të adhuroj dhe
lartësoj emrin Tënd.

25. Atësia – “Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar”
(Veprat 4:20). Pjetri dhe Gjoni u folën me bindje autoriteteve që donin t’i ndalonin ata
të flisnin për Jezusin. Lutuni që prindërit të jenë të fortë për t’u rezistuar ideologjive
që përpiqen t’i mbyllin gojën atyre në mënyrë që mos t’u tregojnë fëmijëve të vërtetat
e Biblës.

26. Kënaqësi – Koncepte të gabuara çojnë në vendime të gabuara! Konceptet e
pasurisë dhe zotërimeve, të mësuara nga bota mund ta drejtojnë të krishterin në një
jetë pasigurie dhe mungesë kënaqësie. Oferta e Zotit është pafundësisht më e mirë
dhe jep gëzim të vërtetë! (1 Tim. 6:17). Falemnderit Zot që Ti jep shpresë dhe
kënaqësi të vërtetë.



27. Burrë i Fjalës – Juda, në letrën e tij, na paralajmëron për mësues të rremë.
(Juda 3:4) Jini një burrë që jeton mësimet e Fjalës së Zotit dhe është i aftë të dallojë
atë që është e vërtetë. Drejtojeni familjen tuaj në një kishë që mëson mesazhin
qëndror dhe praktik të Biblës. Zot, më bëj një burrë që e njeh dhe e jeton Fjalën
tënde.

28. Lutja – I dashur Zot, në të shkuarën jam përpjekur të të afrohem. Jam lutur që të
jesh me mua. Por, Fjala jote thotë se Jezusi është bërë Emanueli im “Perëndia me
ne”. Pra, kur të pranova ty, ti erdhe të jetoje brenda meje, jo vetëm të ecje pranë
meje, por të banoje në mua. Falemnderit Zot Jezus për prezencën tënde që banon
në mua.

29. Autoritet – “ashtu siç kam qenë me Moisiun, kështu do të jem me ty; nuk do të
të lë, as nuk do të të braktis” (Jozueu 1:5). Kur Zoti thirri Jozueun, Ai i dha atij
autoritet. Nuk ishte thjesht një çështje e aftësisë së Jozueut që e kualifikoi atë, por,
bindja e tij ndaj thirrjes së Zotit. Lutuni të dalloni thirrjen e Zotit në jetën tuaj dhe të
mos dyshoni kurrë prezencën e Tij që banon në ju.

30. Drejtim – “Ji i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë vendin
që u betova t’u jap etërve të tyre” (Jozueu 1:6). Ne nuk jemi kurrë të mjaftueshëm në
veten tonë për të drejtuar mbretërinë e Zotit. Por, kur Zoti thërret, Ai pret që t’i
besojmë Atij çdo hap të rrugës dhe të frymëzojë të tjerët përmes kurajos dhe besimit
tonë për ta ndjekur Atë.

31. Begatia  – “Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të
ditë e natë....  atëherë do të përparosh” (Jozueu 1:8). Mos i lejoni urgjencat e
menjëhershme të ngatërrojnë prioritetet tuaja. Begatia është më shumë sesa
zotërimi i gjërave materiale. “Bekimi i Zotit pasuron.” Fjalët e Urta 10:22.


