23. Gratë në Suaziland që jetojnë nën skllavërinë e
praktikave kulturore që çojnë në më shumë hidhërim.
Praktikat e poligamisë, përdhunimit dhe frikësimit i lënë
gratë të pafuqishme në parandalimin e infektimit me HIV.
Suaziland ka nivelin më të lartë të HIV/AIDS në botë.
24. Një kujdes dhe edukim më i mirë shëndetësor për
25.6 milionë njerëz që jetojnë me HIV/AIDS dhe sëmundjet të tjera si tuberkulozi në Afrikën subsahariane. UNAIDS vlerëson se 40 përqind e të gjitha grave
HIV-positive jetojnë në Afrikën jugore. Në vitin 2016,
përqindjet e të rriturve të moshës 15-49 vjeç që jetojnë
me HIV ishin vlerësuar në: 1.9 në Angola; 12.3 në Mozambik; 13,8 në Namibi; 18.9 në Afrikën e Jugut; 27.2
në Suaziland; dhe 13.5 në Zimbabve sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë.
25. Përkujdesjen e duhur mjekësore për të ndihmuar ata
që vuajnë nga malaria. Në vitin 2016, rreth 216 milionë
raste të malaries në mbarë botën, me 90 për qind në
Rajonin Afrikan sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. (Http://www.who.int/malaria/en/)
26. Vajzat, që të dinë se janë të vlerësuara nga Perëndia
dhe se Ai ka një qëllim për jetën e tyre. Lutuni që ato të
inkurajohen për të marrë një arsim dhe për t’u mbrojtur
nga martesa në moshë të vogël, tradhëtia dhe abuzimi.
“Por ti, o Zot më njeh, më shikon dhe shqyrton zemrën
time në përqasje me ty.”(Jeremia 12: 3).
27. Gratë analfabete që marrin informacion të vlefshëm
nga programet e radios “Shpresë për ty”. UNICEF vlerëson se 80 përqind e grave të reja në Afrikën Sub-Sahariane nuk kanë përfunduar shkollën e mesme dhe se
një e treta nuk mund të lexojë.
28. Shërbesën e TWR “Shpresë për ty” në Zimbabve.
Lavdëroni Zotin që ka siguruar përkthyes në mënyrë
që kalendarët e lutjes të jenë në dispozicion në gjuhët
Ndebele dhe Shona.
29. Udhëheqësit e Zimbabve që të kenë guximin për të
mbrojtur vajzat dhe gratë që përjetojnë abuzim seksual
ose martesa të detyruara. Lutuni që zyrtarët të zbatojnë
ligjin e Zimbabve kundër martesave me fëmijë.
30. Siguri për ata që udhëtojnë në Afrikën jugore me
qëllim inkurajimin e grave për t’u lutur me ne dhe të
dëgjojnë programet “Shpresë për ty” në gjuhët e tyre.
Lutuni që shumë vetë do të marrin shpresë në Jezusin.

Shërbesa e grave TWR në Afrikën Jugore arrin gratë
në Angola, Malavi, Mozambik, Namibi, Afrikën e Jugut,
Svaziland dhe Zimbabve, duke i ndihmuar ato të njohin
dhe përjetojnë dashurinë dhe të vërtetat e Perëndisë,
në mënyrë që Ai të mund të transformojë jetën e tyre.
Shumë nga gratë e Afrikës Jugore përpiqen të sigurojnë për familjet e tyre dhe pranimi relativisht i gjerë
i poligamisë do të thotë që burrat e tyre shpesh kanë
të dashura ose gra të shumta. Numri i grave me HIV
në këtë rajon, virusi që shkakton AIDS, është më i larti
në botë. Shumë prej tyre vuajnë nga mungesa e ujit të
pastër, energjisë elektrike dhe kanalizimeve të duhura.
Papunësia e kombinuar me mungesën e arsimimit dhe
trajnimit i mban ato në kontroll të varfërisë.
Përveç kujdesit për fëmijët dhe shtëpitë e tyre, shumë
gra punojnë kopshtet e tyre të vogla ose i shesin
produktet e tyre në rrugë. Megjithatë, në mbarim të
pjesës më të madhe të ditëve, ato nuk fitojnë mjaftueshëm as për një vakt për të ushqyer familjet e tyre.
Kur arrijnë në shtëpi, shumë prej tyre janë viktima të
dhunës në familje. Mijëra përdhunime (që ndikojnë tek
foshnjat, fëmijët, adoleshentët, gratë dhe të moshuarit)
janë raportuar në fshehtësi dhe rrallë ndiqen penalisht.
Në mes të shumë vështirësive, grupet e lutjes “Shpresë
për ty” marrin shpresë dhe udhëzime shpirtërore për
të gjymtuarit, të paarsimuarit, të vejat, të burgosurit, jetimët, të varfërit, të moshuarit dhe të sëmurët.
Dinjiteti restaurohet, familjet bashkohen dhe të
burgosurit shpirtërisht janë të lirë.
Kur gratë luten, dëgjojnë programet e “Shpresë për
ty” dhe marrin pjesë në ngjarje të veçanta trajnuese,
ato mësojnë se janë të çmuara për Perëndinë. Ato nuk
pranojnë më të etiketohen si të frikësuara, të pavlera
dhe të dëbuara. Ato e kuptojnë se janë bijat e Mbretit,
të denja për respekt dhe nder nga anëtarët e familjes,
punëdhënësit dhe anëtarët e komunitetit. Dhe nuk
tolerojnë më dhunën në familje, pabesinë, ngacmimet
dhe privimin e arsimit, ushqimin e duhur apo kujdesin
mjekësor.

Nëse dëshironi, mund t’i dërgoni kërkesat tuaja të lutjes në adresën postare: Kutia postare 130 Tiranë,
ose në adresën elektronike: valeteungjillit@yahoo.com

Të lutemi për gratë
në Afrikën e Jugut

Dëgjoni kalendarin e lutjes online në
twr-albania.com

Dëgjoni programin “Shprese per ty” në:
Radio 7: 97,7 FM: të shtunën ora 8:30
Radio Emanuel: 95,7 FM të shtunë ora 9:00
Radio Logos: 94,2 FM të shtunë/ të dielë ora 9:00 dhe
17:00

PRILL 2018

Të lutemi për...
1. Gratë në Afrikën jugore që përballen me
vështirësitë e jetës së përditshme, dhimbjet dhe
plagët e abuzimit. Të gjejnë paqe dhe shpresë
te Zoti Jezu Krisht, i cili vdiq dhe u ringjall për
t’u dhënë atyre jetën e re si bijat e çmuara të
Perëndisë. Sepse “Ne, pra, u varrosëm me të, me
anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti
u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së
Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në risinë
e jetës.” (Romakëve 6: 4).
2. Udhëheqësit, ndërmjetësuesit dhe vullnetarët
e grupeve të lutjes “Shpresë për ty” në Angola,
Malavi, Mozambik, Namibi, Afrikën e Jugut, Svaziland dhe Zimbabve, ndërsa bëjnë studime Bible,
vizitojnë të sëmurët dhe të vetmuarit, ungjillizojnë,
inkurajojnë dhe ngushëllojnë gratë përmes miqësive dhe lutjeve.
3. Koordinatoren rajonale TWR Shpresë për ty për
Afrikën Jugore dhe Lindore dhe për asistenten e
saj, teksa ndihmojnë gratë të njohin dhe përjetojnë
dashurinë dhe të vërtetat e Perëndisë, në mënyrë
që Ai të mund të transformojë jetën e tyre.
4. Gratë dhe vajzat që përballen me turpin dhe
vuajen e dhunës në familje, përdhunimin, martesat e detyruara, martesat e fëmijëve, shtatzënitë
e hershme, trashëgiminë e gruas (kur një grua
detyrohet të martohet me të afërmin e saj) dhe
heqjen e të drejtave pronësore.
5. Banim më të volitshëm, që do të vihet në dispozicion për të varfërit dhe klasën e mesme në
mënyrë që ata të mund të kujdesen më mirë për
fëmijët e tyre. Angola është ekonomia e tretë më
e madhe në Afrikën Sub-Sahariane, por 70 për
qind e njerëzve të saj jetojnë me më pak se 2
dollarë në ditë.
6. Të bëhet më shumë në sigurimin e kanalizimeve bazë dhe energjisë elektrike në rrethinat e
largëta të qyteteve të Angolës. Më shumë se 70
për qind e popullsisë së kryeqytetit jeton në lagjet
e varfra.

7. Udhëheqësit e kishës dhe të komunitetit të
jenë të guximshëm dhe të mësojnë rëndësinë e
respektimit të të gjithë njerëzve si fëmijë të çmuar
të Perëndisë. Lutuni që familjet të modelojnë respektin për gratë dhe vajzat, në mënyrë që dhuna
në familje të mos tolerohet më.
8. Gratë në komunitetet lokale të Malavit për të
përjetuar shpresën, ndërkohë që shërbesa e grave
“Shpresë për ty” ka kërkesa lutjesh të përditshme
që lexohen në radio në gjuhën e tyre të zemrës
Ciceva.
9. Mijëra gra që përballen me urinë për shkak të
kushteve të thatësirës në Afrikën jugore - veçanërisht në Malavi dhe Zimbabve. Lutuni që ndihma
ushqimore të arrijë tek të gjitha familjet e prekura.
10. Nënat e veja në Malavi të cilat punojnë
shumë për t’u kujdesur për fëmijët e tyre. Edhe
pse zakonet janë të paligjshme, një grua mund të
përballet me tmerrin e humbjes së pronësisë
së familjes së saj dhe fëmijëve tek të afërmit e
bashkëshortit kur vdes.
11. Vajzat e reja të krishtera për të kuptuar
rëndësinë e martesës me burra që janë besimtarë.
Lutuni gjithashtu që të gjitha nënat e krishtera t’u
mësojnë fëmijëve të tyre të vërtetat e Perëndisë
dhe t’i ndihmojnë ata që të jenë pasues të Krishtit.
12. Vajzat e reja të abuzuara nga baballarët ose
të afërmit e tjerë meshkuj. Disa vajza ikin nga
shtëpia për t’i shpëtuar abuzimit. Lutuni që nënat
dhe të afërmit e tjerë të mos mbrojnë abuzuesit
por t’i mbrojnë vajzat e reja nga këto veprime të
tmerrshme.
13. Gratë në Mozambik, ku më pak se një në katër
persona kanë objekte moderne të kanalizimeve
dhe pothuajse gjysma e popullsisë pijnë ujë nga
burime të pasigurta.
14. Bekimin e Perëndisë mbi ekipet prodhuese të
Portugalisë dhe Makhuva të programit “Shpresë
për ty” dhe të jetë e mundur që programi të përkthehet në Tsonga. Gjuha portugeze mësohet në
shkollat e Mozambikut, por shumë gra nuk kanë
pasur mundësi të shkojnë në shkollë.

15. Një dhomë të duhur regjistrimi për të prodhuar
programet Makhuva, për momentin ato regjistrohen në shtëpinë e prodhuesit.
16. Skuadrën në Namibi që të gjejnë stacione
radiofonike për të transmetuar programin “Shpresë
për ty” në gjuhën e Oshivambo.
17. Koordinatoren e “Shpresë për ty” në Afrikën e
Jugut ndërsa organizon vullnetarë që i inkurajojnë
gratë të luten duke përdorur kalendarët e lutjes
në gjuhët e tyre. Deri më sot ka kalendarë lutjesh
në dispozicion në gjuhen afrikane, angleze, gjermane, xhosa dhe zulu.
18. Grupet e dëgjuesve që përdorin pajisje audio për të dëgjuar programin ‘Shpresë për ty’
në gjuhën zulu. Lutuni për sigurimin e fondeve,
kështu që përkthimi, regjistrimi dhe transmetimi i
këtij programi mund të rifillojnë. Lavdëroni Zotin
për financimin dhe vullnetarët që kanë mundësuar
fillimin e prodhimit të programit “Shpresë për ty”
në gjuhën xhosa.
19. Gratë e papuna që ndjehen të dekurajuara
dhe të dëshpëruara. Shumë ndihen të turpëruara, të padobishme dhe madje kanë mendime
vetvrasjeje. Shkalla e papunësisë në Afrikën e
Jugut është një nga më të lartat në botë.
20. Gratë që dëgjojnë programet “Shpresë për
ty” në gjuhët amharisht, angleze, makhuva, oromo, portugeze dhe zulu që transmetohen nga
transmetuesi i TWR në Suaziland.
21. Dëgjuesit që përdorin programin e radios “Shpresë për ty” si mundësi për të ftuar
miqtë dhe familjet e tyre që të dëgjojnë dhe
diskutojnë së bashku çështjet dhe Shkrimet.
Lutuni që shumë do të vijnë të njohin Zotin: “Më
në fund, o vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit
të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet, porsi
ndër ju” (2 Thesalonikasve 3: 1).
22. Zhvillimin e shërbesës e TWR “Shpresë për ty”
në Suaziland. Për shkak të kostos së shtypjes së
kalendarëve të lutjes në sisvati dhe në anglisht,
kërkesat e përditshme të lutjes shpërndahen nga
celulari duke përdorur WhatsApp.

Të lutemi për gratë në Afrikën e Jugut (Angola, Malavi, Mozambik, Namibi, Suaziland dhe Zimbabve )

