të shpërndajnë literaturë dhe të dëgjojnë programet
e krishtera radiofonike. Radiot janë të bollshme dhe
programet për dashurinë, mëshirën dhe shpëtimin e
Perëndisë mund të arrijnë në shtëpitë e grave që jetojnë në izolim dhe frikë. Lutuni që këto gra të njohin
të vërtetën dhe se e vërteta do t’i çlirojë ato (Gjoni
8:32).
25. Zyrtarët e qeverisë dhe të krishterët për të arritur
tek gratë e varfëra, të margjinalizuara, duke i ndihmuar
ato që t’u sigurojnë fëmijëve të tyre nevojat e jetës,
arsimimin dhe lirinë për të ndjekur lumturinë dhe
dinjitetin.
26. Dëgjuesit të jenë në gjendje të kuptojnë konceptet
e hirit, faljes dhe pendimit (Efesianëve 2: 8-9).
27. Udhëheqësit në Azinë Jugore, që Fryma e Shenjtë
do t’i prekë në mënyrë të mbinatyrshme për të zbuluar Jezusin, siç bëri me Saulin. Lutuni për Shpirtin e
Perëndisë që të hapë sytë e verbër, të zbusë zemrat,
të bindë për mëkat dhe për të krijuar jetë të re (Veprat
9: 3-6).
28. Vajzat dhe gratë në Azinë Jugore që të lejohen
të shkojnë në shkollë në mënyrë që ato të mund të
kujdesen më mirë për familjet e tyre. Ka pak mësues
të trajnuar profesionalisht në zonat rurale dhe shumë
pak mësuese femra në dispozicion për të mësuar
vajzat.
29. Udhëheqësit e informuar në Azinë Jugore për
të edukuar politikëbërësit, personelin e medias,
punëdhënësit dhe shoqërinë në lidhje me vlerën e
grave dhe vajzave, në mënyrë që praktikat e dëmshme
kulturore të ndryshojnë.
30. Mami, obstetra dhe gjinekologë më të kualifikuar
për të përmirësuar ndjeshëm shërbimet shëndetësore
për gratë dhe për të shpëtuar jetën e nënave shtatzëna
dhe foshnjave të tyre në Azinë Jugore.
31. Dituri dhe për më shumë trajnime për vullnetarët
dhe stafin Shpresë për ty, të cilët këshillojnë dhe japin
mësim për dëgjuesit dhe ndërmjetësuesit, shumë prej
të cilëve janë jashtëzakonisht të varfër, jetojnë në
kushte të tmerrshme dhe kuptojnë pak për dashurinë
e Jezus Krishtit për ta.

Nëse Jezusi do të kthehej në tokë për një ditë, ai
mund të zgjidhte të ecte në mesin e të varfërve në
Azinë Jugore. Atje, ashtu siç bëri në Palestinën e
lashtë, ai mund të prekte jetën e vejushave, jetimëve
dhe nënave. Anëtarët e ekipit TWR Shpresë për ty
në këtë rajon janë duart dhe këmbët e Jezusit. Ata
shpërndajnë ushqim dhe artikuj të nevojshëm në
zonat e shkatërruara nga përmbytjet në Nepal dhe
fshatrat e varfër në Indi. Ata fshehurazi takohen me
dëgjues në Pakistan dhe japin fjalë të shpresës për
gratë në Afganistan.
Azia Jugore është një vend i rrezikshëm për
gratë dhe vajzat. Dhuna në familje, mizoria ndaj
vejushave, martesat e fëmijëve, vdekja e bagëtive,
trafikimi, përdhunimet dhe abortet selektive janë
praktika kulturore që po shkatërrojnë jetën në Afganistan, Indi, Nepal dhe Pakistan. Edukimi i vajzave
nuk është prioritet dhe vajzat që ndjekin shkollën
shpesh sulmohen dhe tallen.
Kufijtë e moshës ligjore për martesë shpesh
injorohen. Në shumë raste vajzat e reja detyrohen
të martohen me shumë njerëz të moshuar. Vajza të
vogla në moshë shpesh bëhen nëna shumë të reja
dhe pastaj të veja të cilat turpërohen nëse rimartohen. Në Indi, ku jetojnë rreth 40 milionë të veja,
shumë prej tyre mbajnë veten duke lypur dhe prostituuar. Disa udhëheqës të Azisë Jugore dhe organizata
të huaja po përpiqen të përmirësojnë jetën e grave,
por detyra e ndryshimit të praktikave kulturore dhe
pikëpamjeve të botës është shumë e madhe. Shtimi
i luftës për mbijetesë në Azinë Jugore është numri i
kufizuar i klinikave dhe punonjësve të kujdesit shëndetësor në zonat rurale, ndotja dhe mbipopullimi në
qytetet e mëdha, lufta dhe varësia nga droga.
Liria e fesë, edhe nëse jepet me ligj, nuk është një
realitet për shumicën e të krishterëve në Azinë
Jugore. Njerëzit ngarkohen me gjoba dhe rrezikohen me burgosje, për të mos përmendur dhunën
shkatërruese nga fqinjët e tyre dhe anëtarët e
familjes. TWR Shpresë për ty sjell shpresë tek Jezusi për gratë në Azinë Jugore nëpërmjet lutjes dhe
medias që adreson nevojat e tyre fizike, emocionale
dhe shpirtërore.

Të lutemi për gratë
në Azinë Jugore

Dëgjoni kalendarin e lutjes online në
twr-albania.com

Dëgjoni programin “Shprese per ty” në:
Radio 7: 97,7 FM: të shtunë / të dielë 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

Burimet: hrw.org/news/2017/11/08/hoW-police-pressured-young-womantaking-back-her-rape-complaint; dhe globalresearch.ca/the-spoils-of-warafghanistan-s-multibillion-dollar-heroin-trade/91

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

7. Shëndet dhe siguri për të gjithë stafin e TWR
Shpresë për ty dhe vullnetarët në Azinë Jugore.
Lutuni gjithashtu për familjet e tyre.

1.Gratë në Azinë Jugore për të kuptuar se Jezus
Krishti i do ato dhe u ofron atyre shpresë dhe shërim.
Lavdëroni Zotin për ato gra që kanë ardhur në Krishtin
nëpërmjet shërbesës PANI të TWR-së (Pakistani, Afganistani dhe India e Veriut); lutuni që ato të forcohen në besimin e tyre të ri.

8. Nënat e reja, që të kuptojnë se qumështi i tyre i
hershëm i gjirit ofron antitrupa mbrojtëse dhe ushqyes
të domosdoshëm, duke vepruar si imunizim i parë
“natyral” për të sapolindurit, duke forcuar sistemet e
tyre imunitare dhe duke ulur shanset e vdekjes.

2. Forcë dhe mençuri për anëtarët e skuadrës “Shpresë
për ty” për gjuhë të ndryshme në Indi: Deena, Dipali,
Sneha dhe Malabika për gjuhen Asameze; Indrani,
Maitri, Ruma, Malaya, Sandhya, Krishna, Balaka,
Purnya, Stella, Mita, Ratna, Minakshi, Mitali, Rumi,
Rima dhe Sumita për gjuhën Bengali; Evangelina,
Rekha, Snehlata, Ila dhe Neha për gjuhën Guxharatatin; Meena, Mona, Reena, Christine, dhe Kanta për
Hindi; Abhilasha, Asheini, Rekha dhe Rosy për Anglishten indiane; Rosy, Mabel, Elizabeth dhe Sunita për
Kannadanë; Sisy, Susy dhe Shirly për gjuhën Malajalam; Parisuta, Jemima, Kalyani, Bijaja, Sanjuprabha,
Nibedita, Prasanna dhe Jena për gjuhën Orija; Angelina, Surinder, Vinita, Smrita, Ruth dhe Gurëinder
për gjuhën Punjabi; Thangam, Jessica, Ester, Jessie,
Rani, Dorothy, Juliet, Vasantha, Pricilla, Kaarunya dhe
Sheela për gjuhën Tamil; dhe Lily, Suma, Prasana dhe
P. Sujatha për gjuhën Telugu. Ata përballen me shumë
sfida.
3. Gratë që nuk mund të lexojnë dhe rrjedhimisht
duhet të mësojnë nëpërmjet komunikimit me gojë.
Programi në audio është një mjet i vlefshëm për këto
gra dhe familjet e tyre. Shpresë për ty u jep informacione të shëndetshme jetësore, këshilla praktike të
marrëdhënieve dhe parimeve të perëndishme duke
përdorur radio, internet dhe pajisje të tjera mediatike.
4. Grupet e grave në Indi, Nepal dhe Pakistan takohen
për të dëgjuar programet “Shpresë për ty” diskutojnë
temat, nxisin njëri-tjetrin dhe luten së bashku.
5. Mbrojtjen dhe dinjitetin e grave dhe vajzave
të vogla në Indi dhe Nepal, ku abortet, vrasjet,
përdhunimet, vdekjet për pajën dhe trafikimi njerëzor
janë tragjedi të zakonshme. “Mbroni të dobëtin dhe
jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.
Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora
e të pabesit.”(Psalmi 82: 3-4)
6. Gratë në Indi, të qëndrojnë kundër presioneve kulturore dhe familjare për të lindur djem, një detyrim
që shpesh i çon ato të abortojnë foshnjat e tyre vajza
ose t’i vrasin ato menjëherë pas lindjes.

9. Mjetet e nevojshme, që të vazhdojë të prodhohet
programi “Shpresë për ty” në 15 gjuhët e Azisë Jugore
dhe që ndoshta të mund të ofrohen në gjuhë të tjera
në të ardhmen.
10. Autoritetet që të mbrojnë të krishterët në Azinë
Jugore, si dhe shtëpitë, kishat, shkollat dhe jetimët
e tyre. Lutuni për të krishterët që janë përdhunuar,
rrahur, djegur dhe për familjet e atyre që janë vrarë.
11. Ekipin e “Shpresë për ty” në Nepal (Sarita, Tulsa,
Krishna, Boby, Kalpana, Shanti, Prapti, Uma, Kanchhi, Rekha, Anugrah dhe Bina). Lutuni që dëgjuesit të
mësojnë për Perëndinë dhe të marrin informacione të
shëndetshme ushqyese dhe në lidhje me marrëdhëniet
për të përmirësuar jetën e tyre
12. Gratë e Nepalit që janë braktisur nga burrat e tyre,
sepse nuk kanë lindur një fëmijë mashkull. Lutuni që
gratë të kuptojnë se Perëndia kurrë nuk do t’i braktisë
ato dhe se Ai gjithmonë do t’i dojë dhe do të kujdeset
për to.
13. Vajzat e Nepalit, të cilat, që në moshën 5 vjec
janë shitur nga anëtarët e familjes në skllavëri si
shërbëtore shtëpiake në Indi dhe Kinë. Shumë prej
tyre janë të detyruara të punojnë orë të gjata ditë e
natë, ushqehen shumë pak dhe detyrohen të flenë në
dysheme. Lutuni gjithashtu për vajzat që shiten
në shtëpi publike, përdhunohen, torturohen dhe
detyrohen t’u shërbejnë shumë burrave çdo ditë.
14. Njerëzit e Nepalit që humbën shtëpitë, kafshët
dhe të korrat gjatë tërmeteve dhe përmbytjeve. Lutuni
për më shumë burime për zyrën e TWR Nepal dhe
për sigurinë e vazhdueshme të stafit që udhëtojnë
në zona të largëta me dhurata ushqimore, shtresa,
sapun, radio dhe sende të tjera të nevojshme.
15. Familjet e Nepalit të zëna në kurthin e varfërisë me
pak shpresë për një të ardhme më të mirë. Lutuni që
shumë njerëz të dëgjojnë për dashurinë e Krishtit për
ta dhe për dinjitetin që ai i ofron si fëmijë të Perëndisë.

16. Stafin e “Shpresë për ty” për të qënë në gjendje
të vazhdojnë të kryejnë edukimin dhe aftësimin për
gratë atje .
17. Nënat, në Azinë Jugore të dinë se vajzat e tyre
janë të çmuara dhe meritojnë të mbrohen, të trajtohen me dinjitet dhe të duhen. Lutuni gjithashtu
që vjehrrat do të kujdesen për nuset e tyre dhe t’u
mësojnë nipërve të tyre që t’i respektojnë gjithashtu.
18. Gratë e reja të martuara në Azinë Jugore, të
cilat përballen me kërcënimin e djegies për së gjalli,
rrahje deri në vdekje, ose me detyrimin për të kryer
vetëvrasje për shkak të keqtrajtimit të tmerrshëm
që marrin nga burrat dhe aktet nënligjore. Lutuni që
pranimi kulturor (madje edhe nga shumë gra) të kësaj
dhune nuk do të tolerohet.
19. Gratë dhe vajzat e Azisë Jugore që u përkasin feve
të tjera, që të mund të dëgjojnë të vërtetën e Fjalës
së Perëndisë dhe të përjetojnë paqen që ai i ofron.
Lutuni për ato që janë të lidhura nga forcat djallëzore
dhe magjia dhe kanë nevojë për liri nëpërmjet Krishtit
Jezus.
20. Programet “Shpresë për ty“ në gjuhët Pashto,
Punjabi dhe Urdu të dëgjohen nga shumë njerëz në
Afganistan dhe Pakistan dhe të jenë të disponueshme
në internet për ata që janë të shpërndarë anembanë
globit. Lutuni për më shumë këshilltare gra në telefon
të cilat e kuptojnë pikëpamjen e botës islame dhe të
jenë në dispozicion për t’iu përgjigjur dëgjuesve që
marrin në telefon dhe bëjnë pyetje.
21. Gratë që luftojnë me depresionin të provojnë se
Zoti është i afërt me zemrën e thyer dhe që i shpëton
ata që janë të shtypur në frymë (Psalmi 34:18).
22. Familjet e shumta që janë shkatërruar nga tregtia
e drogës në Afganistan. Shumë gra afgane e përdorin
drogën si një ikje nga realiteti i zymtë i vuajtjeve dhe
humbjeve të mëdha. Disa i shesin fëmijët e tyre për
të mbështetur varësinë e tyre.
23. Mundësi punësimi për vejushat afgane. Mosha
mesatare e vejushave afgane është 35 vjeç dhe 94
përqind e tyre janë analfabete. Shumica e të vejave
kanë disa fëmijë për të mbajtur. “Sa për mua, unë
jam i varfër dhe nevojtar, por Zoti kujdeset për mua.
Ti je mbështetja ime dhe çlirimtari im; Perëndia im,
mos u vono.”(Psalmi 40:17).
24. Njerëzit në Afganistan dhe Pakistan të kenë liri të
zgjedhin fenë e tyre, të shprehin bindjet personale,
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