
 
 

Shalom, 
 
“Populli që ecte në terr pa një drite të madhe; mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një 
dritë.” (Isaiah 9:1) 
 
Kishte errësirë në Izrael kur Jezusi erdhi në tokë. Sundimi romak peshonte rëndë mbi Izraelin dhe 
Perëndia nuk kishte folur një fjalë profetike për katërqind vjet. Në këtë kohe të pasigurt dhe me frikë 
erdhi në Tokë Jezusi si Drita dhe Fjala e Perëndisë. Perëndia nuk e braktisi Izraelin por dha birin e Tij. 
Gjithashtu kishte pasur dritë në errësirë dyqind vjet para ardhjes së Jezusit. Hebrenjtë kishin rimarrë 
tempullin nga grekët dhe shandani në tempull ndriti në errësirë për tetë ditë  prej thjesht një ene të 
vogël me vaj. 
 
Drita mund të jetë e vështirë të gjendet edhe në kohën tonë. Bota thjesht duket sikur po bëhet më e 
ftohtë dhe më e errët. Megjithatë ka shpresë. Perëndia ka treguar herë pas here që Ai është dhe jep 
Dritë në errësirë, për Izraelin dhe për ne. Në muajt në vazhdim, le të lutemi për dritë në errësirë dhe 
falënderonin për dritën që erdhi dhe do të ndriҫojë përgjithmonë.  
 
Përshëndetje, 
Ekipi i lutjes i Të Krishterëve për Izraelin 
 
 
E martë 1/12 Izraeli pati sërish një mbyllje të gjatë këtë vjeshtë. Numri i rasteve me COVID është ulur 
por situata është ende e pasigurt. Lutuni që qeveria izraelite do të marrë vendimet e duhura në 
lidhje me lirimin ose shtrëngimin e masave të caktuara. 
 
E mërkurë 2/12 Lutuni për fëmijët dhe të rinjtë në Izrael. Kjo pandemi ka qenë dhe është një kohë e 
frikshme për ta. Do të jetë gjithashtu e vështirë për të rinjtë që të gjejnë punë pas përfundimit të 
studimeve të tyre. Lutuni që Perëndia do t’i mbrojë, t’i ngushëllojë dhe t’i ndihmojë ata. 
 
E enjte 3/12 Tensionet janë të larta ndërmjet qeverisë Izraelite. Netanyahu dhe Gantz janë shpesh 
plotësisht në kundërshtim me njëri-tjetrin. Lutuni për një bashkëpunim më të mirë dhe lutuni që 
Izraeli të qeveriset mirë dhe me vendosmëri. 
 



E premte 4/12 Shumë izraelitë kanë humbur punët e tyre për shkak të koronavirusit dhe përqindja e 
papunësisë është e madhe. Për shkak se njerëzit janë pa punë, tensionet rriten në shtëpi gjithashtu. 
Lutuni që ata të gjejnë punë të reja dhe që të ndihen të ngushëlluar dhe të forcuar prej Perënisë. 
Lutuni që Perëndia do të sigurojë në këtë situatë. 
 
E shtunë 5/12 Lutuni për të moshuarit në Izrael. Për shkak të koronës ata kanë më pak vizitorë në 
përgjithësi. Lutuni për ngushëllim kur ata janë të vetmuar. Gjithashtu lutuni për bekim mbi punën e 
organizatave që po fillojnë programe të cilat luftojnë vetminë. 
 
E diel 6/12 “Përuluni përpara Zotit, dhe ai do t’ju lartësojë!” (Jakobi 4:10).  Lutuni që si një efekt 
anësor i pandemisë së koronavirusit, njerëzit do të reflektojnë rreth kuptimit të jetës dhe ekzistencës 
së Perëndisë. Lutuni që shumë në Izrael, edhe jashtë tij, të vijnë tek besimi në Perëndinë. 
 
E hënë 7/12 Lutuni për ushtarët vetmitarë në Izrael. Këta janë ushtarë që nuk kanë familje në Izrael 
për shkak se imigruan vetëm ose janë jetimë. Lutuni që ata të mos ndihen të vetmuar dhe që ata të 
marrin përkrahje nga komuniteti për të kryer përgjegjësitë e tyre. 
 
E martë 8/12 Organizata në Izrael që zakonisht punojnë me shumë vullnetarë të huaj, kanë vështirësi 
si rezultat i koronavirusit. Lutuni që këto organizata të kenë mundësi të vazhdojnë me punën e tyre 
gjithsesi. Falënderoni për punën e Hineni-t, një kuzhinë supe në Jerusalem, që ka vazhduar të 
veprojë nëpërmjet ndihmës së njerëzve nga organizata të tjera. 
 
E mërkurë 9/12 Tensionet kanë qenë të larta së fundmi ndërmjet grupeve të caktuara të hebrenjve 
ortodoksë dhe qeverisë izraelite rreth masave ndaj koronavirusit që shumë hebrenj ortodoksë i 
konsiderojnë ekstreme. Lutuni që grupe të ndryshme të gjejnë tokë të përbashkët dhe të ketë më 
shumë unitet në popullin e Izraelit. 
 
E enjte 10/12 Qeveria izraelite duhet të caktojë një buxhet kombëtar para fundit të Dhjetorit ose 
automatikisht do të ketë zgjedhje të reja. Deri tani partitë në qeveri nuk kanë qenë në gjendje të 
bien dakord. Lutuni që të ketë një zhvillim dhe që këto kohë të pasigurta të mos komplikohen më 
shumë për shkak të zgjedhjeve. 
 
E premte 11/12 Hannukah. Në javën e ardhshme, populli izraelit feston Hannukah-n. Është festa e 
rishenjtërimit të tempullit, në të cilin shandani dhe ena e vajit luan një rol të veҫantë. Në ditët në 
vazhdim një varg ditor rreth vajit do të paraqitet në këtë kalendar, i lidhur me një temë përkatëse 
lutjeje. Lutuni për një Hannukah të bekuar për popullin hebre.  
 
E shtunë 12/12 Hannukah. “Ata do të vijnë dhe do të këndojnë me gëzim në lartësitë e Sionit, do të 
vërshojnë drejt të mirave të Zotit, drejt grurit, verës dhe vajit, dhe drejt atyre që kanë lindur në kope 
dhe në grigjë; jeta e tyre do të jetë si një kopsht i ujitur dhe nuk do të vuajnë më.” (Jeremia 31:12). 
Ky varg flet rreth kthimit të popullit të Izraelit në atdhe. Perëndia do t’u japë gjithçka u duhet në atë 
tokë, si fizikisht ashtu edhe frymërisht. Falënderoni për këtë premtim të mrekullueshëm. 
 
E diel 13/12 Hannukah. “Dhe dëbonin shumë demonë dhe vajosën me vaj shumë të sëmurë dhe i 
shëronin.” (Marku 6:13). Falënderoni që Jezusi erdhi në tokë për të sjellë shpëtim dhe shërim. 
Falënderoni që Ai vazhdon të shpëtojë dhe shërojë dhe që Ai cakton njerëz ta bëjnë këtë. Lutuni për 
hebrenjtë mesianikë në Izrael. Lutuni që ata të jenë një bekim për hebrenjtë e tjerë. 



 
E hënë 14/12 Hannukah. “Nga aroma vajrave të tua të këndshme emri yt është një vaj i parfumuar i 
derdhur; prandaj të duan vajzat.” (Kënga e Këngëve 1:3). Kënga e këngëve flet rreth dashurisë midis 
dy njerëzve, por gjithashtu rreth dashurisë midis Perëndisë dhe popullit të Tij. Falënderoni që 
Perëndia bëri një besëlidhje me Izraelin dhe që Ai e bekon botën përmes Izraelit. 
 
E martë 15/12 Hannukah. “Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën 
time me vaj; kupa ime po derdhet.” (Psalmi 23:5). Lutuni që ky varg i bukur nga Bibla të plotësohet 
në Izrael: që populli hebre të jetojë në siguri, pavarësisht se rrethohet nga armiq, dhe që kombi të 
jetojë nën bekimin e Perëndisë. 
 
E mërkurë 16/12 Hannukah. “Kur i Plotfuqishmi ishte ende me mua dhe bijtë e mi më rrinin përqark; 
kur laja këmbët e mia në gjalpë dhe shkëmbi derdhte për mua rrëke vaji.” (Jobi 29:5-6). Në këtë varg 
Jobi përshkruan bollëkun që ai përjetoi para se gjithҫka t’i merrej. Lutuni për të gjithë hebrenjtë të 
cilët, si Jobi, kanë humbur gjithҫka për shkak të luftës ose arsyesh të tjera. Lutuni që Perëndia t’i 
bekojë ata sërish siҫ bëri me Jobin. 
 
E enjte 17/12 Hannukah. “Atëherë Samueli mori bririn e vajit dhe e vajosi përpara vëllezërve të tij; 
që nga ajo ditë Fryma e Zotit zbriti te Davidi.” (1 Samuelit 16:13a). Rreth tre mijë vjet pas kësaj 
ngjarjeje të jashtëzakonshme, engjëlli Gabriel i tha Marisë se froni i Davidit do t’i jepej birit të saj. 
Lutuni që Jezusi do të kthehet shpejt të sundojë mbi fronin e Davidit.  
 
E premte 18/12 Hannukah. “Ti nuk m’i vajose kryet me vaj; kurse ajo m’i vajosi këmbët me vaj 
erëkëndshëm.” (Luka 7:46). Në këtë varg, Jezusi mbron gruan e mëkatshme që hyri në shtëpinë e 
Simon Fariseut për të vajosur Jezusin. Gruaja kishte harxhuar një shumë të madhe parash për vajin e 
vajosjes. Lutuni që ne gjithashtu t’i japim më të mirën tonë Jezusit. 
 
E shtunë 19/12 Ky vit shënjon 25 vjet që kur kryeministri i Izraelit, Yitzak Rabin, u vra nga një hebre 
ekstremist i krahut të djathtë. Rabin ishte një kontibues i rëndësishëm i realizimit të marrëveshjes së 
Oslos dhe u vra nga ekstremisti i krahut të djathtë për këtë. Lutuni për të gjithë ata që punojnë për 
paqen e Lindjes së Mesme, si në anën izraelite, ashtu dhe në anën pakistaneze/arabe. 
 
E diel 20/12 “Zoti vepron me drejtësi dhe mbron ҫështjen e të shtypurve.” (Psalmi 103:6). Jo të gjithë 
palestinezët janë kundër Izraelit ose paqes me Izraelin. Megjithatë zërat e kundërshtarëve rrallë 
dëgjohen dhe shtypen nga Hamasi dhe autoritetet palestineze. Lutuni për gjithë palestinezët që 
vuajnë nën autoritetin e vetë qeverisë së tyre dhe lutuni që situata e tyre të përmirësohet. 
 
E hënë 21/12 Ndërmjetësi palestinez dhe sekretari gjeneral i PLO Saeb Areket u trajtua së fundmi 
për koronavirusin në një spital izraelit. Këtu Izraeli po zgjedh humanizmin në vend të politikave të 
pamëshirshme. Lutuni që humanizmi dhe paqja ndërmjet Izraelit dhe Palestinës të rritet. 
 
E martë 22/12 Në 77 vitet e fundit e ekzistencës së tij, Izraeli e ka zhvilluar thelbësisht veten e vet. 
Zona që ishin kënetore ose shumë të thata janë transformuar në toka pjellore dhe qyteza e qytete të 
reja kanë dalë gjithandej në të gjithë vendin. Falënderoni për këto zhvillime të jashtëzakonshme dhe 
lutuni që Izraeli të përparojë akoma më shumë 
 



E mërkurë 23/12 Lutuni për bekim mbi punën e Institutit Jaffa, një organizatë izraelite që ndihmon 
fëmijë në nevojë. Kriza e koronës ka bërë që të rritet varfëria në Izrael. Lutuni që shumë fëmijë të 
kenë mundësi të marrin ndihmë 
 
E enjte 24/12 Ka rënë shumë shi në Izrael vitin e fundit. Shiu është një bekim i madh atje sepse 
shpesh është shumë thatë në Izrael. Lutuni që të bjerë shumë shi dhe këtë dimër. 
 
E premte 25/12 Krishtlindja. “Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isait dhe një filiz do të mbijë 
nga rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushtojë mbi të.” (Isaiah 11:1-2a). Falënderoni që Jezusi, 
Shpëtimtari i botës dhe Shpresa e Izraelit dhe e kombeve, erdhi në tokë. 
 
E shtunë 26/12 Jezusi ishte 100% hebre dhe u rrethpre në ditën e tetë. Megjithatë të krishterët 
shpesh e harrojnë këtë dhe e ndajnë Jezusin nga judaizmi dhe ndonjëherë e shohin judaizmin si një 
besim të vjetëruar. Lutuni që të krishterët nuk do të harrojnë se Mesia është hebre dhe lutuni për 
më shumë dashuri për hebrenjtë mes të krishterëve. 
 
E diel 27/12 “O Zot, ti do të vendosësh paqen për ne, sepse ti kryen për ne ҫdo vepër tonën.” (Isaia 
26:12). Falënderoni për marrëveshjet e paqes që Izraeli ka bërë me një numër shtetesh arabe. Lutuni 
që shtete të tjera të ndjekin këtë shembull. 
 
E hënë 28/12 Tani që Izraeli dhe disa shtete arabe kanë nënshkruar marrëveshje paqjeje, 
palestinezët kanë humbur një pjesë të ndihmës së tyre. Megjithatë ndihmës të rinj po shfaqen, ndër 
ta edhe Turqia. Lutuni që në vend që të zgjedhin një mbrojtës të ri, palestinezët do të kërkojnë paqe 
me Izraelin.  
 
E martë 29/12 Nasrallah, lideri libanez i Hezbollahut, ka kritikuar shtetet që kanë marrë përsipër 
normalizim me Izraelin dhe ka kërcënuar për hakmarrje ndaj Izraelit për vdekjen e një ushtari të 
Hezbollahut i cili vdiq gjatë një sulmi ajror të Izraelit në Siri. Lutuni që Hezbollahu të mos vazhdojë të 
sulmojë dhe që ndikimi i Hezbollahut në Liban të ulet. 
 
E mërkurë 30/12 “Sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që ecën me ju për të luftuar për ju kundër 
armiqve tuaj dhe për t’ju shpëtuar.” (Ligji i Përtërirë 20:4). Disa ekspertë besojnë se Irani do të jetë 
në gjendje të prodhojë një tjetër bombë bërthamore përpara fundit të vitit. Lutuni që planet e Iranit 
për këtë do të dështojnë dhe që pjesa tjetër e botës të mbrohet nga kjo. 
 
E enjte 31/12 Pragu i Vitit të Ri. “O Zot, ti ke qenë për ne një strehë brez pas brezi. Para se të kishin 
lindur malet dhe para se të kishe formuar tokën dhe botën, dhe madje nga mot dhe përjetë ti je 
Perëndia.” (Psalmi 90:1-2). Viti 2020 po mbaron, por Perëndia vazhdon. Ai do të jetë me popullin e 
Izraelit dhe me ju. Falënderoni për këtë gjë.  
 
 


