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Korrik 2021 

E enjte 

1 Korrik 

Një numër hebrenjsh janë dëbuar jashtë Jemenit nga rebelët Hutni, të mbështetur nga Irani. Në atë 
kohë vetëm disa dhjetëra hebrenj jetonin në Iran, por sipas një raporti, vetëm katër hebrenj kanë 
mbetur tani. Lutuni që hebrenjtë që u dëbuan të arrijnë mirë në Izrael dhe lutuni për mbrojtjen e 
hebrenjve të mbetur. 

E premte 

2 Korrik 

Për disa kohë, marrëdhëniet midis Izraelit dhe Arabisë Saudite dukeshin sikur po ngroheshin disa, por 
tani Arabia Saudite duket sërish e tërhequr. Mbretëria thjesht do të normalizojë (marrëdhëniet) nëse 
nga një shtet të pavarur palestinez. Si të krishterë, ne nuk e dimë të gjithë tablonë e ngjarjes dhe se cili 
veprim do të ishte më i mirë për Izraelin në këtë çështje. Lutuni që Izraeli të marrë vendime të mira 
dhe nëse është vullneti i Perëndisë, Arabia Saudite t’i normalizojë marrëdhëniet me Izraelin. 

E shtunë 

3 Korrik 

“Atëherë Zoti i tha Moisiut: ‘Merr Jozueun, djalin e Nunit, njeriun në të cilin është Fryma, dhe vër dorën 
tënde mbi të;’” (Numrat 27:18). Perëndia premton që Fryma do të derdhet mbi çdo “mish”; një 
premtim që Ai e mban në çdo periudhë të historisë së njerëzimit. Lutuni që hebrenjtë dhe të krishterët 
do të jenë të mbushur me Frymën dhe do të adhurojnë Perëndinë në unitet. 

E diel 

4 Korrik 

Shpërthimet e fundme në ndërtesat e impiantit bërthamor në Iran kanë shkaktuar dëme të 
konsiderueshme. Falënderoni që puna e ligë e Iranit po pengohet në këtë mënyrë dhe lutuni që Irani 
të mos ketë mundësi të krijojë armë bërthamore. 

E hënë 

5 Korrik 

Lutuni për progresin e vazhduar në procesin e paqes me shtetet arabe që po kërkojnë një marrëdhënie 
më të afërt me Izraelin. Lutuni që më shumë shtete të bëjnë të njëjtën gjë. 

E martë 

6 Korrik 

Shteti i Butanit ndërmori marrëdhënie diplomatike me Izraelin në fund të vitit 2020. Kjo është e veçantë 
sepse ky shtet vështirë se ka marrëdhënie diplomatike me shtete të tjera. Lutuni që dy popujt të jenë 
një bekim për njëri-tjetrin.   

E mërkurë 

7 Korrik 

Në Angli një grup me ish-anëtarë të Partisë Laburiste ka bërë një listë të disa aktivistëve laburistë 
hebrenj për një qëllim negativ (është e paqartë se çfarë kishin planifikuar saktësisht). Fatmirësisht 
situata po merret shumë seriozisht dhe policia ka hapur një hetim. Lutuni për mbrojtjen e hebrenjve 
në Angli dhe që njerëzit që janë pas kësaj të ndëshkohen. 

E enjte 

8 Korrik 

Rritja e antisemitizmit është e qartë dhe ndodh (gjithashtu) në nivele të larta, për shembull në Këshillin 
Botëror të Kishave dhe në Kombet e Bashkuara. Si të krishterë, nuk duhet të ngrihemi në mbrojtje të 
popullit hebre nëpërmjet lutjes dhe të mos kemi frikë të ngrimë zërat tanë. Lutuni që kundërshtimi 
ndaj antisemitizmit të jetë i qartë dhe të bëjë një ndryshim. 

E premte 

9 Korrik 

Studimet tregojnë se pavarësisht se karantina ka çuar në uljen e numrit të sulmeve fizike ndaj 
hebrenjve, por janë shtuar dukshëm teori konspirative në të cilat hebrenjtë fajësohen për 
koronavirusin. Kjo rrit shqetësimin që ndërsa do të ulen masat kundër koronës, numri i sulmeve fizike 
ndaj hebrenjve do të rritet shumë. Lutuni për mbrojtjen e hebrenjve ndaj këtyre sulmeve. 

E shtunë  

10 Korrik 

Shabat 

“Do të caktoni disa qytete që do të jenë për ju qytete strehimi, ku mund të ikë vrasësi që ka vrarë 
dikë pa dashje.” (Numrat 35:11). Perëndia është një Perëndi drejtësie. Ai donte dhe akoma do që 
drejtësia të mbizotërojë dhe që askush të mos ndëshkohet padrejtësisht. Falënderoni që kemi një 
Perëndi të drejtë dhe falënderoni që Ai dha Birin e Tij të vetëm si haraç për ne mëkatarët. 
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E diel  

11 Korrik 

Një varrezë hebraike në Danimarkë u dëmtua me slogane anti-hebraike. Kukulla të kuqe dhe broshura 
antisemitike ishin hedhur në tokë. Këto forma antisemitizmi janë shumë të dhimbshme për 
komunitetin hebre. Lutuni për ngushëllim dhe për mbrojtjen e Perëndisë për komunitetin hebre. 

E hënë 

12 Korrik 

Një numër shtetesh evropiane janë duke konsideruar të kufizojnë rrethprerjen e djemve hebrenj dhe 
myslimanë për arsye të tjera veç atyre shëndetësore. Konsiderohet si një shkelje e autonomisë trupore 
së njeriut. Lutuni që kjo mos të ndodhë dhe që hebrenjtë të jenë në gjendje ta ruajnë këtë formë të 
lirisë së besimit. 

E martë 

13 Korrik 

Burri që hodhi gruan hebreje Sara Halimi nga dritarja e saj në 2017, që çoi në vdekjen e saj, nuk do të 
ndiqet penalisht për veprimin që bëri. Për shkak se ai ishte aq shumë nën ndikimin e hashashit në 
kohën e ngjarjes, u vendos që ai nuk mund të mbahet përgjegjës. Agjencitë hebraike në Francë e shohin 
këtë si një shuplakë në fytyrë dhe një kërcënim i sigurisë së komunitetit hebraik. Lutuni për mbrojtjen 
e hebrenjve në Francë dhe që lutuni që drejtësia të triumfojë. 

E mërkurë 

14 Korrik 

Lutuni për një bekim mbi organizatat që ndihmojnë hebrenjtë të kthehen në Izrael. Lutuni për fonde 
të mjaftueshme për të ndihmuar të gjithë njerëzit që duan të kthehen në Izrael. 

E enjte 

15 Korrik  

Argjentina ka popullsinë më të madhe hebraike në Amerikën Latine. Megjithatë, gjithmonë e më 
shumë hebrenj po vendosin të kthehen në Izrael. Falënderoni për gjithë këta hebrenj që po vendosin 
të shkojnë në Tokën e Premtuar dhe lutuni që ata të përshtaten shpejt në Izrael. 

E premte 

16 Korrik 

Nga 2000 emigrantët etiopianë që u lejuan të hynin në Izrael, 300 të fundit arritën në Izrael në Mars. 
Falënderoni që të gjithë janë tashmë në Izrael. Megjithatë, ka akoma disa hebrenj etiopianë që po 
presin të vijnë në Izrael. Lutuni që së shpejti dhe atyre t’u jepet leja e hyrjes.  

E shtunë 

17 Korrik 

“Në atë kohë urdhërova gjithashtu Jozueun, duke thënë: ‘Sytë e tu kanë parë që ato që Zoti, Perëndia 
juaj, u ka bërë këtyre dy mbretërve; në të njëjtën mënyrë do të veprojë Zoti në të gjitha mbretëritë që 
do të përshkosh. Mos kini frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, ka për të luftuar ai vetë për ju.’” 
(Ligji i Përtërirë 3:21-22). Perëndia lufton edhe sot për Izraelin. Falënderoni për këtë gjë dhe lutuni për 
mbrojtjen e Izraelit nga armiqtë e tij. 

E diel, 18 Korrik                                  
Tisha B’Av 

(Dita e Vajtimit)       

Në ditën e Tisha B’Av, populli hebre kujton shkatërrimin e Tempullit të Parë dhe të Dytë. Është një ditë 
vajtimi dhe agjërimi. Lutuni për ngushëllim për popullin hebre në këtë ditë dhe që shpresa e ardhjes së 
Mesias do t’u japë atyre fuqi. 

E hënë  

19 Korrik 

“Duke qenë se Zoti e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij: ‘Ky është vendi im i 
pushimit përjetë; këtu do të banoj, sepse e kam dashur.’” (Psalmi 132:13-14). Lutuni që Jezusi të 
kthehet së shpejti në tokë që të jetojë në mes të popullit të tij dhe të sundojë nga Jerusalemi. 

E martë 

20 Korrik 

Lutuni që kishat, predikuesit, studimet e Biblës, grupet e të rinjve të kenë sy dhe zemra të hapura për 
të parë besnikërinë e pafundme të Perëndisë ndaj Izraelit dhe të kuptojnë premtimet që po 
përmbushen në kohën tonë ndërsa Perëndia e sjell popullin e tij në shtëpi dhe toka e Izraelit lulëzon. 

E mërkurë 

21 Korrik 

Lutuni për një bekim mbi punën e predikuesve, pastorëve dhe pleqve që predikojnë dashurinë e 
përjetshme të Perëndisë për Izraelin në bashkësitë e tyre dhe lutuni për paqen e Jerusalemit. Lutuni  
që bashkësitë e tyre të jenë të hapura ndaj këtij mesazhi dhe që dashuria e tyre për popullin e Izraelit 
të rritet. 

E enjte 

22 Korrik 

“Unë kam dhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet t’i sjell edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë 
zërin tim, dhe do të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.” (Gjoni 10:16). Lutuni për më shumë 
unitet ndërmjet hebrenjve dhe të krishterëve. Lutuni që ata të mësojnë nga njëri-tjetri dhe që të rriten 
miqësi midis tyre. 

E premte 

23 Korrik 

Të Krishterët për Izraelin publikon një revistë teologjike “Izraeli dhe Kisha”. Kjo është një revistë për 
teologë dhe pastorë. Lutuni për frymëzim për redaktorët e kësaj reviste dhe që të lexohet nga shumë 
pastorë dhe teologë. 

E shtunë 

24 Korrik 

Shabat 

“Dhe këto fjalë që sot po të urhdëroj, do të mbeten në zemrën tënde; do t’ua ngulitësh bijve të 
tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe 
kur çohesh.” (Ligji i Përtërirë 6:6-7). Lutuni që nga një moshë e vogël, fëmijët izraelitë të mësojnë 
për Perëndinë dhe të dinë se Ai është Ati që i do ata. 

E diel  “Por do të dëgjoni të flitet për luftëra dhe për ushtima luftërash; ruhuni se mos trembeni, sepse të 
gjitha këto duhet të ndodhin, por ende s’është mbarimi.” (Mateu 24:6). Shteti i Izraelit tashmë ka kaluar 



Kalendari i lutjes i Të Krishterëve për Izraelin – Korrik 2021 3 

25 Korrik shumë luftëra të ndryshme. Lutuni për mbrojtjen e Izraelit në çdo rrezik që vjen kundër tyre dhe lutuni 
që ata të dinë se një ditë Mesia do të vijë për të sjellë paqe që zgjat. 

E hënë 26 Korrik Lutuni për bordin e drejtorëve të Të Krishterëve për Izraelin. Lutuni që ata të marrin vendimet e duhura 
dhe që ta çojnë organizatën në drejtimin e duhur. 

E martë  

26 Korrik 

Qendra e Produkteve Izraelite (QPI) në Holandë së fundmi po sulmohet nga Autoriteti Holandez i 
Sigurisë së Ushqimit dhe Produkteve të Konsumatorëve për etiketim të gabuar të produkteve nga 
Judea dhe Samaria. Lutuni për mbrojtjen e QPI nga këto sulme nëpërmjet sistemit ligjor. 

E mërkurë        
28 Korrik  

Lutuni për kreativitet në ekipet e të Krishterëve për Izraelin ndërsa ata punojnë të shpërndajnë 
mesazhin e Izraelit në mënyrë digjitale rreth botës. 

E enjte               
27 Korrik  

Lutuni veçanërisht për ekipet e Të Krishterëve për Izraelin në ishujt e Oqeanisë që të gjejnë mënyra të 
ndryshme për të shpërndarë gazetën Izrael tani që çmimet e transportit janë rritur shumë. Gjithashtu 
lutuni për të krishterët në Pakistan, të cilët duhet të jenë shumë të kujdesshëm kur flasin për Izraelin. 
Fatmirësisht, të Krishterët për Izraelin kanë mundësinë të bëjnë studime Bible online në Pakistan. 

E premte               
30 Korrik  

Lutuni për ekipin e Të Krishterëve për Izraelin në Ukrainë ndërsa tensionet rriten në pjesën lindore të 
atij shteti. Komunitetet hebraike që ata ndihmojnë gjenden në të njëjtin rajon. Gjithashtu lutuni për 
përfaqësuesin e Të krishterëve për Izraelin në Mianmar në mes të pasigurisë të shkaktuar nga grushti 
i shtetit. 

E shtunë           
31 Korrik         
Shabat 

“Petkat e tua nuk të janë konsumuar mbi trup dhe këmba jote nuk është ënjtur gjatë këtyre dyzet 
viteve.” (Ligji i Përtërirë 8:4). Perëndia u kujdes në një mënyrë shumë të veçantë për popullin e tij 
Izraelin në shkretëtirë. Lutuni që Perëndia do të sigurojë për gjithë nevojat e popullit të Tij dhe sot. 

 

 

 


