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Shalom, 

 
“Atëherë fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: ‘O shtëpi e Izraelit, a nuk mund të bëj unë me ju ashtu siç bëri ky 

poçar?’, thotë Zoti. ‘Ja ashtu si është argjila në duart e poçarit, kështu jeni ju në duart e mia, o shtëpi e 

Izraelit!’” (Jer. 18:5-6) 

 
Jeremia mori një mesazh të veçantë te shtëpia e poçarit: Izraeli është si argjilë në duart e Perëndisë. Perëndia e formon 
Izraelin ashtu si Ai dëshiron dhe vendos të ardhmen e Izraelit. Por, siç bëhet e qartë në këtë kapitull, edhe Izraeli ka një 
rol në këtë gjë. Nëse populli pendohet, Perëndia do t’i shpëtojë ata nga e keqja që Ai kishte sjellë mbi ta. (Jer. 18:8) Ne 
lexojmë sërish për këtë disa kapituj më vonë te Jeremia 29. Izraeli është çuar në mërgim por Perëndia premton që populli 
i Izraelit do të kthehet në Tokën e Premtuar. Ne shikojmë premtimin e Tij të përmbushur tani. Këtë muaj, falënderoni që 
Perëndia e mban Izraelin në duart e Tij dhe që Ai është një Perëndi hiri dhe besnik. Lutuni për mbrojtjen e Izraelit tani që 
Perëndia i ka kthyer në Tokën e Premtuar. Gjithashtu, lutuni për Izraelitët jobesimtarë, që të kthehen te Perëndia. 
 
Shhalom, 

Ekipi i lutjes i Të Krishterëve për Izraelin 

 

Tetor 2021 
 

E premte,  
1 Tetor 

Si të krishterë ne duhet të kuptojmë se jetët tona nuk na përkasin ne, por Perëndisë Atë. Bëjeni 
lutjen për Izraelin një prioritet. Këto kohë ndërmjetësimi janë akoma më të vlefshme sepse 
restaurimi i Izraelit është një përmbushje e Fjalës së Perëndisë. 

E shtunë, 

2 Tetor, 

Shabat 

Një zbulim interesant u bë së fundmi në Izrael: një mbishkrim që ka shumë mundësi të jetë emri 
“Jerubaal” i cili daton që nga koha e gjyqtarëve, ësthë njëri nga emrat e Gideonit. Ky zbulim tregon 
se Bibla është një libër i besueshëm dhe që historia e popullit hebre gjendet në Izrael. Falënderoni 
për këtë zbulim. 

E diel, 
3 Tetor 

“Shumë kohë më parë Zoti mu shfaq duke thënë: ‘Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; 
prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.’” (Jer. 31:3) Lutuni që mesazhi i besnikërisë së Perëndisë 
ndaj Izraelit do të kumbojë nëpër botë. Lutuni që njerëzit do të inkurajohen të luten dhe të 
mbështesin Izraelin. 

E hënë, 
4 Tetor 

Yair Lapid është ministri i punëve të jashtme të Izraelit. Pavarësisht se ai nuk e ka pasur këtë pozitë 
për shumë kohë, po bëhet e qartë se Lapidi po lidhet më tepër me shtetet evropiane më tepër se 
paraardhësi i tij dhe që ai po përpiqet të rregullojë marrëdhëniet me ta. Lutuni për urtësi në këtë 
proces për të dhe lutuni që Bashkimi Evropian do ta pozicionojë më tepër veten si një aleat i Izraelit. 

E martë, 
5 Tetor 

Ben & Jerry’s, një kompani e famshme akulloresh, ka vendosur të mos shesë më akullore në Bregun 
Perëndimor dhe në Izraelin Lindor për shkak se besojnë se Izraeli i ka pushtuar këto territore. Lutuni 
që bojkoti të tërhiqet dhe që kompanitë e tjera të mos ndjekin shembullin e tyre dhe të bojkotojnë. 
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E mërkurë, 
6 Tetor 

Zyrtarisht, hebrenjtë janë të ndaluar të luten në Malin e Tempullit, por ata që kanë shkuar të luten 
nuk janë ndaluar. Megjithatë, izraelitët arabë protestuan për këtë dhe çoi menjëherë në tensione. 
Lutuni për urtësi për qeverinë izraelite në marrjen me këtë problem dhe lutuni që të bëhet e 
mundur për hebrenjtë që të luten në Malin e Tempullit. 

E enjte, 
7 Tetor 

Lutuni për një bekim mbi iniciativën e përbashkët ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve për të 
jetuar së bashku në paqe. Së fundmi një mama izraelite i dhuroi një nga veshkat e saj një fëmije 
palestinez dhe babai i fëmijës dhuroi një veshkë për një burrë izraelit. Falënderoni për këtë dhe 
lutuni që iniciativa të tilla të frymëzojnë të tjerë. 

E premte, 
8 Tetor 

Lutuni për qeverinë izraelite. Qeveria përbëhet nga parti të cilat zakonisht nuk bien dakord me 
njëra-tjetrën, por tani nuk kanë rrugë tjetër veçse të bashkëpunojnë. Lutuni që ato ta drejtojnë 
shtetin me unanimitet dhe vendosmëri ndërsa shohin nga Perëndia për ndihmë dhe urtësi. 

E shtunë, 

9 Tetor 

Shabat 

Qeveria izraelite planifikon ta reformojë Izraelin në disa nivele. Mosha e daljes në pension do të 
rritet dhe importimi i mallrave do të bëhet më i lehtë. Lutuni që qeveria të ndërmarrë vendime të 
duhura dhe lutuni që këto reforma të jenë një bekim për vendin. 

E diel, 
10 Tetor 

“E tani, ç’mund të pres, o Zot? Shpresën e kam te ti.” (Psalmi 39:8) Edhe pse shumë në Izrael 
tashmë janë vaksinuar, vazhdon të ketë përhapje të koronavirusit. Lutuni që ky virus të mposhtet 
në Izrael dhe që inovacionet izraelite, si mjekimet për ta trajtuar atë dhe ventilatorët e avancuar 
të frymëmarrjes të luajnë një rol për këtë. Gjithashtu lutuni që njerëzit të vënë shpresën e tyre te 
Perëndia mbi çdo gjë tjetër. 

E hënë, 
11 Tetor 

Mjekime për trajtimin efektiv të koronavirusit po zbulohen dhe zhvillohen rregullisht në Izrael. 
Falënderoni për hapat që Izraeli ka pasur mundësi që të ndërmarrë në këtë fushë dhe lutuni që 
zbulimet izraelite do të jenë bekim për pjesën tjetër të botës. 

E martë, 
12 Tetor 

Lutuni për mbrojtje për gjithë palestinezët që duan të jetojnë në paqe me Izraelin dhe punojnë 
vazhdimisht për paqen. Autoriteti Palestinez, veçanërisht në Gaza, e dënon këtë aktivitet në mënyrë 
të pamëshirshme. 

E mërkurë, 
13 Tetor 

Terroristët janë duke ndezur zjarre shpesh në Izrael. Lutuni që zjarret të fiken në kohë dhe që 
keqbërësit të kapen. 

E enjte, 
14 Tetor 

Për momentin ka shumë probleme me popullatën beduinë në shkretëtirën Negev në jug të Izraelit. 
Problemet me këtë grup përfshijnë mospagim taksash, korrupsion, vandalizëm dhe vjedhje. Lutuni 
që problemet me këtë pjesë të Izraelit të ballafaqohen dhe që të ketë më shumë mundësi për të 
rinjtë për një zhvillim pozitiv personal. 

E premte, 
15 Tetor 

Lutuni për pastor Shaleem Shalashin nga Nazareti. Ky pastor arab i krishterë ndan mesazhin e 
dashurisë së Perëndisë për Izraelin me ata rreth tij. 

E shtunë, 

16 Tetor, 

Shabat 

Ka ende shumë ndarje përbrenda Izraelit: ndarje ndërmjet ortodoksëve dhe jobesimtarëve, të 
majtëve dhe të djathtëve, hebrenjve dhe arabëve. Lutuni për më shumë unitet në shoqërinë 
izraelite.  

E diel, 
17 Tetor 

“Është Zoti që ndërton sërish Jerusalemin dhe të mërguarit e Izraelit i mbledh tok.” (Psalmi 
147:2) Falënderoni që kjo po ndodh në kohën tonë; që Jerusalemi është rindërtuar dhe 
hebrenjtë po kthehen në shtëpi në Izrael nga e gjithë bota.  

E hënë, 
18 Tetor 

Qeveria izraelite ka dhënë aprovim për ndërtimin e rreth 2000 shtëpive për hebrenjtë dhe 1000 
shtëpive për arabët në Jude dhe Samari. Lutuni që qeveria të marrë vendime të urta ndërsa 
aprovojnë lejet e ndërtimit dhe lutuni për mbrojtjen e hebrenjve në Jude dhe Samari 

E martë, 
19 Tetor  

Lutuni që myslimanët që jetojnë në Izrael ose në territoret palestineze të besojnë në Jezusin. 
Gjithashtu lutuni për mbrojtjen e atyre që konvertohen në të krishterë, sepse ky konvertim sjell 
dënime të rënda në islam. 

E mërkurë,  
20 Tetor 

Libani është në prag të kolapsit total, si ekonomikisht, ashtu edhe politikisht. Izraeli druan se nëse 
Libani bie, do të përfundojë plotësisht nën pushtetin e Iranit dhe mund të bëhet një kërcënim 
akoma më i madh për Izraelin. Lutuni që kjo të mos ndodhë dhe që drejtues të mirë të vijnë në fuqi 
në Liban. 

E enjte, 
21 Tetor 

Këtë verë, Irani bëri një sulm vdekjeprurës në një cisternë nafte nën pronësinë e një kompanie 
izraelite. Lutuni për ngushëllim për familjet e viktimave dhe që keqbërësit të ndëshkohen. 
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E premte, 
22 Tetor 

Hezbollahu së fundmi ka lëshuar raketa në Izrael nga Libani. Fatmirësisht, Kubeja e Hekurt ndaloi 
shumicën prej tyre dhe pjesa tjetër ra në zona të papopulluara. Falënderoni që askush nuk u vra ose 
dëmtua dhe lutuni për mbrojtjen e Izraelit në kufirin e tij verior. 

E shtunë,  

23 Tetor, 

Shabat 

Pasi Hezbollahu lëshoi raketat kundër Izraelit, një grup druzësh nga Libani, ndaluan kamionin që 
mbante sistemin e hedhjes së raketave. Falënderoni për veprimet e tyre, lutuni për mbrojtjen e 
popullit druze dhe lutuni që ky popull të vazhdojë ta pozicionojë veten si pro-Izrael. 

E diel, 
24 Tetor 

“Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin dhe tokën.” (Psalmi 124:2) Ky varg është kaq i 
plotë, kaq gjithëpërfshirës. Ne kemi një Perëndi të madh që mban gjithçka në dorën e Tij! Lutuni që 
Izraeli të mbështetet në këtë varg dhe të shohë nga Perëndia për ndihmë. 

E hënë,  
25 Tetor 

Pas luftës me Gazën këtë pranverë, qetësia nuk u kthye kurrë plotësisht në kufirin jugor 
të Izraelit. Terroristët palestinezë vazhduan ta sulmojnë Izraelin me mjete si tullumbacet 
me zjarr dhe sulme të rastit me raketa. Lutuni që të kthehet paqja e vërtetë në kufirin 
me Gazën. 

E martë, 
26 Tetor 

Lutuni për mbrojtjen e qyteteve dhe fshatrave në jug të Izraelit. Kur raketat lëshohen nga Gaza, 
këto komunitete zakonisht janë shënjestra e sulmeve. Lutuni për njerëzit që banojnë atje dhe 
veçanërisht për fëmijët e këtyre komuniteteve. 

E mërkurë, 
27 Tetor 

Lutuni që ushtria izraelite të zbulojë gjithë tunelet që po gërmohen ose që janë ndërtuar, 
pavarësisht se nga ku hyjnë në Izrael: nga Libani apo Gaza. 

E enjte, 
28 Tetor 

Izraeli planifikon të ndërtojë një mburojë botërore kundër sulmeve kibernetike. Ata duan të 
punojnë për këtë me vende të tjera për të luftuar kërcënimin në rritje të sulmeve kibernetike. 
Lutuni për një bekim mbi këtë plan dhe që të sjellë siguri më shumë në Izrael. 

E premte,  
29 Tetor 

Presidenti turk Erdogan ka telefonuar presidentin e ri izraelit, Isac Herzog, për ta uruar atë në 
zgjedhjen si president. Kjo është interesante, sepse Turqia ka qenë duke punuar kundër Izraelit, për 
shembull, duke lejuar luftëtarët e Hamasit të operojnë nga Turqia. Lutuni për urtësi për drejtuesit 
izraelitë për t’u marrë me këtë kthesë të papritur nga Turqia. 

E shtunë,  

30 Tetor 
Irani është i përfshirë në zhvillime imperialiste në Lindjen e Mesme. Në shumë vende, po përpiqet 
që të zgjerojë pushtetin dhe ndikimin e vet duke mbështetur lëvizje militante, sidomos në vendet 
që rrethojnë Izraelin. Lutuni për ndalimin e Iranit në këto veprime. 

E diel,  
31 Tetor 

“Por ai tha: ‘Gjëra të pamundshme për njerëzit janë të mundshme për Perëndinë.’” (Luka 18:27) Për 
herë të parë në 10 vjet është bërë një takim midis presidentit palestinez, Mahmoud Abbas dhe një 
ministri të rëndësishëm izraelit, Benny Gantz. Ata diskutuan për ekonominë palestineze, sigurinë 
dhe diplomacinë. Lutuni që kjo bisedë të çojë në qetësi dhe paqe ndërmjet Izraelit dhe 
palestinezëve, pavarësisht se paqja duket e pamundur në sytë tanë. 

 
 
 


