22. Financat që do të jenë në dispozicion për të
transmetuar programet në më shumë stacione
në Tailandën jugore, ku ato janë të nevojshme.
Falënderoni Zotin për dëgjuesit Thai të programit
“Shpresë për ty” dhe Laos që e dëgjojnë programin në 38 stacione lokale.
23. Pesëmijë ndërmjetësuesit Tai dhe Laocian që
luten përmes kalendarit mujor të lutjes “Shpresë
për ty”. Lutuni për ndërmjetësuesit që luten në
gjuhën Isaan pas dëgjimit të kërkesave në gjuhën
Tai.
24. Gratë në Laos që jetojnë në situata të vështira
me burra të pashpëtuar ose fëmijë rebelë. Lutuni
që ato të gjejnë forcë në Zotin. Lutuni për sigurinë
e dëgjuesve tanë dhe atyre që i vizitojnë ata.
25. Skuadrën “Shpresë për ty” në Vietnam (Hien,
Thu Tuyen, Thuy Linh, Nguyen, Vo Thi dhe Nguyen) dhe Trang and Loan - që jetojnë në Toronto,
Kanada - të cilat përkthejnë kalendarët mujorë
të lutjes.
26. Siguri për ekipin vietnamez që udhëton në
fshatrat rurale për të shpërndarë Biblat dhe radiot. Ata gjithashtu kryejnë kurse bazë të shkrimleximit, kështu që më shumë njerëz do të jenë në
gjendje të lexojnë Biblën.
27. Grupet e shumta Vietnamese të lutjes.
Lavdëroni Zotin për këto grupe dhe për ata që
kanë dëshmuar se Perëndia ka bërë gjëra të
mrekullueshme pasi ata kanë zhvilluar zakonin
e lutjes për të tjerët çdo ditë.
28. Të bëhen më shumë gjëra për t’i dhënë fund
trafikimit të njerëzve dhe për të ndëshkuar ata
që shesin vajzat dhe ata që i blejnë ato. Lutuni
për vajzat dhe adoleshentët të cilët shiten ose
rrëmbehen dhe detyrohen të shërbejnë në Azinë
Juglindore, Kinë dhe vende të tjera.

Bukuria gjendet në burimet e pasura natyrore të
Azisë Juglindore dhe në diversitetin e grupeve te
njerëzve. Për fat të keq, shumë zona nuk kanë kujdesin e duhur shëndetësor, ujë të pastër, ose mundësi edukimi për vajzat, një fakt që vazhdon ciklin e
varfërisë dhe abuzimit të femrave. Gjatë viteve, janë
bërë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin për vlerën
e grave. Megjithatë, praktikat kulturore si martesat
në moshë te vogël dhe trafikimi njerëzor financiarisht fitimprurës e bëjnë shumë të vështirë për t’i
ndalur këto abuzime të tmerrshme. Shumë gra dhe
vajza besojnë se nuk e meritojnë respektin dhe prandaj marrin vendime që çojnë në jetë të shkatërruara.
Ushqimi i duhur, praktikat e sigurisë ose trajtimet
mjekësore të shëndetshme nuk janë njohuri të zakonshme në zonat e largëta. Shpesh, gratë nuk kanë
informacionin e nevojshëm për t’u kujdesur për
veten dhe fëmijët e tyre. Informacioni për shkakun
e shtatzënisë, zhvillimin e foshnjave, simptomat e
diabetit ose trajtimet për kancer nuk janë të disponueshme për segmente të mëdha të popullsisë.
Martesat e fëmijëve janë ende shumë të zakonshme
në zonat rurale të Azisë Juglindore ku ka pak mundësi punësimi dhe vajzat e arsimi janë të nënvlerësuar.
Martesat e fëmijëve shpesh rezultojnë në shtatzëni
të hershme dhe të rrezikshme, familje me më shumë
fëmijë sesa mund të kujdesen dhe një cikël varfërie.
Trafikimi i qenieve njerëzore shkatërron jetën në Azinë Juglindore. Shtëpitë janë të mbushura me vajza
që shiten nga nënat e tyre për të paguar borxhet,
adoleshentë që kanë pranuar oferta për punë për
t’i shpëtuar fshatit, gra të reja që janë shitur nga të
dashurit dhe të tjera që janë rrëmbyer. Disa nga këto
viktima janë dërguar edhe në vende të tjera, si Kinë
apo Kamboxhia.
Programet TWR Shpresë për ty, grupet e lutjes, trajnimet e aftësive dhe seminaret shëndetësore ndajnë informacion të vlefshëm me gratë që kanë pak
burime për të mësuar dhe për të përmirësuar jetën
e tyre. Atyre u jepet një shpresë, u tregohet dhe u
mësohet për dashurinë e Perëndisë. Gratë dhe vajzat
në Azinë Juglindore po mësojnë se ato meritojnë të
respektohen, vlerësohen dhe çmohen.

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 Azinë Juglindore

(Kamboxhia, Indonezi, Laos, Mianmar, Filipine,
Tajlandë dhe Vietnam)

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
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Të lutemi për...
1. Gratë dhe vajzat në Azinë Juglindore, për të
mësuar se Perëndia i do ato dhe dëshiron që
ato të kenë respekt dhe dinjitet në mënyrë që
të mund të sigurojnë më të mirën për fëmijët e
tyre dhe ta nderojnë Perëndinë me jetën e tyre.
2. Punonjësit e TWR Shpresë për ty në Azinë
Juglindore që shkruajnë, telefonojnë, dergojnë
mesazhe dhe vizitojnë dëgjuesit dhe u japin
shpresë për një të ardhme më të mirë. Shumë
prej tyre janë mirënjohës që dikush interesohet
për t’i dëgjuar ata.
3. Më shumë radio për dëgjuesit në vendet e
Azisë Juglindore si Kamboxhia, Indonezi, Mianmar dhe Vietnam, të cilat ofrojnë mësim për të
krishterët dhe mundësi për miliona njerëz për të
dëgjuar ungjillin.
4. Lutuni që Perëndia të sigurojë një koordinatore
rajonale në Azi për shërbesën “Shpresë për ty”
që të udhëheqë dhe inkurajojë gratë që dëgjojnë
programin “Shpresë per ty “ në 28 gjuhë.
5. Lutuni që të bëhet më shumë për t’i dhënë fund martesave të fëmijëve duke edukuar
prindërit dhe udhëheqësit se si kjo praktikë kulturore shkatërron jetën, dëmton komunitetet dhe
vazhdon ciklin e varfërisë.
6. Udhëzimin dhe mençurinë e Perëndisë në
skuadrat greke dhe indoneziane të “Shpresë për
ty” (Susi, Wihani, Lilik, Arin dhe Dr. Megawati) ndërsa u sjellin lajme të mira grave që kanë
pak shpresë. Lutuni për ekipin e kujdesit për
dëgjuesit (Anis, Ratmini, Dahniar) dhe Paulina
(raportuese), që Perëndia do t’i udhëheqë ata
duke i këshilluar dëgjuesit përmes letrave, WhatsApp, SMS, thirrjeve telefonike dhe vizitave.
7. Mbrojtjen e Zotit mbi njerëzit dhe pajisjet në 47
radio lokale indoneziane dhe 21 javanase që transmetojnë programet “Shpresë për ty”. Lavdëroni Zotin për
shpërndarjen e radiove për gratë në zonat e largëta,
duke u dhënë atyre mundësinë për të dëgjuar Fjalën
e Perëndisë dhe për të mësuar të vërtetën për Jezus
Krishtin. Shumë dëgjues nuk mund të lexojnë.

8. Gratë indoneziane që dinë shumë pak për kushtet e tyre shëndetësore (kanceri, diabeti, hipertensioni, ushqimi i varfër) për të gjetur përgjigje
dhe ndihmë përmes programit “Shpresë për ty”
dhe seminareve shëndetësore.
9. Burrat që po dëgjojnë programin “Shpresë për
ty”, duke u lutur për gratë në mbarë botën dhe
duke edukuar burra të tjerë për nevojat e grave
dhe si të kenë familje të shëndetshme dhe marrëdhënie të lumtura. Lavdëroni Zotin për pastorët
që dëgjojnë programet në mënyrë që ata të kuptojnë më mirë gratë në kishat dhe komunitetet
e tyre!
10. Urtësi për koordinatoren “Shpresë për ty”
në Mianmar, për përkthyesen dhe prodhuesen e
programit Chit Chit dhe për anëtarët e ekipit
të “Shpresë për ty” në Burma: Uin Hetue, Nau
Xhuni dhe Dau Mia Tue. Lutuni që programi S’gaw
Karen “Shpresë për ty” të vazhdojë të jetë në
dispozicion për pajisjet mediatike edhe pse nuk
transmetohet më në radio.
11. Mbrojtje dhe shëndet të mirë për stafin
“Shpresë për ty” në Mianmar dhe për dëgjuesit e
“Shpresë për ty” që kanë nevoja serioze mjekësore dhe pak burime.
12. Gratë e krishtera që jetojnë me burra apo
prindër që nuk janë ende pasues të Krishtit.
Kërkojini Perëndisë t’i bëjë gratë të forta në besimin e tyre dhe të buta në dashurinë e tyre ndaj
atyre që janë të urryer dhe abuziv kundrejt këtyre
grave.
13. Anëtarët e skuadrave “Shpresë për ty” në
Tagalog, Cebuano dhe Ilkano (Eva, Flordeliza,
Asuncion, Maricris, Purther, Nieves dhe Crisanto, Max,) ndërsa arrijnë gratë filipinase përmes
radiove, grupeve të lutjes, qendrave të grave dhe
shërbesës së burgjeve.
14. Dëgjuesit, të kuptojnë nevojën e tyre për
faljen e Perëndisë dhe shpresën që Ai ofron
nëpërmjet një marrëdhënieje me të pasi ta kenë
pranuar Jezusin si Shpëtimtarin e tyre personal.
“Por Perëndia tregon dashurinë e tij për ne në
këtë: ndërsa ishim ende mëkatarë, Krishti vdiq
për ne” (Romakëve 5: 8).

15. Urtësi, për stafin “Shpresë për ty” në Filipine,
ndërsa u përgjigjen qindra mesazheve që marrin
çdo muaj nga të rinjtë që luftojnë me marrëdhëniet dhe vendimet morale.
16. Navy So, koordinatoren e shërbesës së grave
“Shpresë për ty” që është edhe përkthyese e
kalendarit të lutjes dhe producente e programit
“Shpresë për ty” në Khmer. Lavdëroni Zotin për
100 grupet e lutjes Kamboxhiane, të cilat marrin
2.800 kalendarë të lutjes mujor që shpërndahen
me autobus, taksi dhe nga pastorët!
17. Nënat kamboxhiane që luftojnë për të siguruar ushqim të mjaftueshëm për fëmijët e tyre.
Lutuni që kishat lokale t’i ndihmojnë ato të zhvillojnë aftësi për të mbjellë ushqimin e tyre ose
për të bërë sende për t’i shitur.
18. Ekipin Kamboxhian “Shpresë për ty” që do
të jetë në gjendje të vazhdojë të vizitojë dhe
ofrojë trajnime shëndetësore dhe në fshatrat
që përballen me probleme të tilla si dhuna në
familje, bixhozi, abuzimi me alkoolin, divorci dhe
përkujdesja për familje të mëdha.
19. Gratë që bashkëpunojnë me kishat për të
arritur punonjëset e shtëpive filipinase dhe indoneziane në Singapor, duke kërkuar mundësi
për shpërndarjen e programeve “Shpresë për ty”
për t’i inkurajuar dhe mësuar në gjuhët e tyre.
Lutuni gjithashtu për mençuri në shërbesën ndaj
grave në Singapor.
20. Gratë dhe fëmijët e Azisë Juglindore që jetojnë në varfëri të skajshme, punojnë shumë
dhe përballen me abuzime të tmerrshme kur
përpiqen të sigurojnë për familjet e tyre. Disa
madje shiten në skllavëri seksuale. Lutuni për
shërbesën që duan të arriijnë ato dhe të sigurojnë shtëpi të sigurta dhe trajnime për punësim.
“Perëndia im, më çliro nga dora e të pabesit,
nga dora e të çoroditurit dhe të atij që përdor
dhunën” (Psalmi 71: 4).
21. Ekipet “Shpresë për ty” në Thai dhe Isaan
(Buakab, Kung, Sasitorn, Withida, Rungtip,
Songyuth, Kumpee dhe Sunsern), teksa shkojnë
tek gratë anembanë Tajlandës, duke përfshirë dhe
ato që janë në shtëpitë e strehimit dhe në burgje.
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