27. Gratë e zonave rurale në Amerikën latine ,
shumë prej të cilave kanë pak ose aspak mundësi
për të mësuar të lexojnë dhe të shkruajnë, që të
kenë qasje në një shkollim. Për shkak të nivelit
aktual të analfabetizmit midis këtyre grave, vlera
e radios në arritjen e tyre me Fjalën e Perëndisë
është e rëndësishme.
28. Vajzat, adoleshentët dhe nënat që jetojnë në
rrugë dhe prostituojnë veten tek shoferët e kamionëve dhe udhëtarët. Lutuni që autoritetet të
arrestojnë abuzuesit e tyre dhe të kujdesen për
këta fëmijë të abuzuar dhe nënat e pafuqishme.
“Hape gojën tënde në favor të memecit, në mbrojtje të të gjithë atyre që janë lënë pas dore.” (Fjalët
e urta 31: 8).
29. Fëmijët e Amerikës Latine që përdoren tmerrësisht për pornografi, që shikohet në mbarë botën
nëpërmjet internetit. Lutuni që udhëheqësit e
kishës dhe komunitetit t’u mësojnë burrave dhe
djemve dëmin që u bëhet atyre që abuzohen,
ashtu si edhe mendimeve dhe qëndrimeve të tyre.
30. Dituri dhe aftësi dalluese për nënat që përpiqen të rrisin fëmijët e tyre për të njohur dhe
dashur Perëndinë pavarësisht se nuk kanë ndihmën e babait. “Shumë njerëz shpallin mirësinë
e tyre; por kush mund të gjejë një njeri besnik. I
drejti ecën në ndershmërinë e tij; bijtë e tij do të
bekohen pas atij”(Proverbat 20: 6).
31. Miliona njerëz që vuajnë në Venezuelë dhe
qindra mijëra që migrojnë në Brazil, Kolumbi dhe
vende të tjera. Lutuni për të krishterët që po përpiqen t’i ndihmojnë ata.

Sipas Kombeve të Bashkuara, Amerika Latine dhe
Karaibet janë rajoni më i dhunshëm në botë për femrat. Tre nga vendet këtu - El Salvador, Guatemala dhe
Honduras – rreshtohen ndër vendet më të dhunshme
në botë që nuk janë në luftë. Dhuna në familje, dhuna
e bandave, zhvatja, hiperinflacioni, krimi i organizuar
dhe varfëria po detyrojnë miliona njerëz në Amerikën
Latine dhe Karaibe të ikin nga vendet e tyre.
Ka edhe lajme të mira gjithashtu. Banka Botërore raporton se më shumë gra në Amerikën Latine dhe në
Karaibe po marrin arsim, punë dhe kujdes më të mirë
shëndetësor. Por ende ka shumë për t’u bërë për të
përmirësuar cilësinë e arsimit dhe barazinë në të ardhura. Qëndrimet në vendin e punës, në sistemi ligjor
dhe në shtëpi janë të ngadalshme në ndryshim. Normat e dhunës në familje janë ende shumë të larta.
Shumë femra janë të abuzuara emocionalisht, fizikisht
dhe seksualisht dhe dëmi shpesh shkakton vdekjen në
duart e baballarëve, burrave dhe dashnorëve.
Shumë nëna kanë frikë se fëmijët e tyre do të detyrohen t’u bashkohen bandave. Në vendin shumë të
vogël të El Salvadorit, 500 000 vetë janë të përfshirë
në grupe, duke kontribuar në shkallën më të lartë të
vrasjeve në botë për njerëzit nën moshën 19 vjeç. Vajzat janë në shënjestër që në moshë të hershme, qoftë
për t’u abuzuar seksualisht, ose të detyrohen të bëhet
skllav i seksit. Anëtarët e bandës marrin hak për rivalët
nëpërmjet përdhunimit dhe vrasjes së motrave dhe
vajzave të tyre.
Disa vende të Karaibeve dhe Amerikës Latine janë quajtur “vende të mëdha ilegale të prodhimit të drogës
dhe/ose drogës tranzit”, duke çuar në dhunë, zhvatje
dhe korrupsion që kontribuojnë në krizat ekonomike
në rajon. Miliona njerëz kanë ikur nga vendet më pak
të qëndrueshme në rajon duke kërkuar siguri dhe një
jetë më të mirë në Brazil, Meksikë, Uruguaj, apo edhe
Shtetet e Bashkuara dhe Evropë
e luten për të njëjtat kërkesa lutjeje në 100 gjuhë.
Ndërsa lutemi, Perëndia ndryshon qëndrimet tona

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 Amerikën latine
dhe në Karaibe

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 shtunën ora 9:00
Radio Logos: 94,2 FM të shtunë/ të dielë ora 9:00 dhe
17:00
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Ju lutemi, lutuni për ...
1. Gratë e Amerikës Latine dhe Karaibe që të kenë një marrëdhënie personale me Krijuesin dhe Zotin Jezu Krisht, dhe
për të ndarë shpresën dhe dashurinë e tij me të tjerët. “Unë
u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po
Krishti rron në mua; dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e
jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha
veten për mua.”(Galatasve 2:20).
2. Dëgjuesit e programit “Shpresë për ty” në gjuhën
Creole, Angleze, Guarane, Lengua, Gjermane, Nivakle, Papiamentu, Portugalisht, Kuikua dhe Spanjolle në të gjithë
Amerikën Latine dhe Karaibe.
3. Ata që përkthejnë dhe përshtasin programin “ Shpresë
për ty” dhe ata që u përgjigjen shumë emaileve, letrave,
teksteve dhe telefonatave të marra nga dëgjuesit. Lutuni
që ata t’i përqafojnë gratë me mesazhe inkurajuese nga
Shkrimet dhe t’u japin informacione që u mundësojnë
grave që të kujdesen më mirë për familjet e tyre.
4. Udhëheqësit e komunitetit për të ndihmuar njerëzit të
kuptojnë se përdoruesit ilegalë të drogës, si ata që kanë
varësi ashtu dhe përdoruesit alucinativ, po mbështesin
vrasësit e bandave, dhunën gjinore, zhvatjen dhe sulmet
terroriste.
5. Njerëzit në Amerikën Qëndrore që kërkojnë siguri në
Meksikë nga dhuna e bandave që të ndërgjegjesohen për
rreziqet e përdhunimit, detyrimin në prostitucion ose të
rrëmbimit dhe të mbajturit peng derisa anëtarët e familjes
të paguajnë për lirimin e tyre.
6. Brazilianët që të votojnë me mençuri më 7 tetor gjatë
zgjedhjeve të tyre të rëndësishme për president dhe drejtuesit e tjerë te shtetit dhe ata federalë. Shpesh mediat
sociale dhe televizioni përdoren për të përhapur keqinformim, për të shkaktuar ndarje dhe për të udhëhequr
shumë vetë që të marrin vendime emocionale që nuk bazohen në fakte.
7. Forcë në Krishtin për gratë që janë dhunuar mendërisht, fizikisht dhe verbalisht, për shkak se janë të krishtera.
Lutuni që anëtarët e familjes të mësojnë të diskutojnë me
qetësi problemet e tyre.
8. Udhëheqësit e Kishës për të bërë punën e tyre me zemrat si Perëndia dhe për të arritur tek njerëzit e pafuqishëm
që përdoren nga bandat, grabitësit dhe trafikantët. “Tani,
pra, këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria;
por më e madhja nga këto është dashuria.”(1 Korintasve
13:13)
9. Mbrojtjen e njerëzve në Karaibe të cilët janë në rrezik
gjatë stinës së uraganëve, e cila zgjat deri në nëntor.

10. Hirin e Perëndisë për gratë e pikëlluara që kanë humbur foshnjat e tyre gjatë dështimeve ose ato që janë jopjellore. Lutuni që njerëz të tjerë do t’i ngushëllojnë dhe do
t’i ndihmojnë ato në mënyra praktike. “Ki besim tek Zoti
me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd;
pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.”(Prov 3: 5-6).
11. Gratë që punojnë jashtë shtëpisë dhe kanë nevojë të
lënë fëmijët e tyre në përkujdesje ditore ose në shkollë për
orë të gjata. Lutuni që Zoti do t’i japë prindërve mençurinë
në përgatitjen e fëmijëve të tyre për të pasur aftësi dalluese
në shkolla që japin pikëpamje jobiblike.
12. Rrjetet pedofile që të mund të demaskohen dhe të çrrënjosen dhe që shkelësit të dënohen. Lutuni për shërimin
e emocioneve, mendjeve dhe trupave të viktimave.
13. Abuzuesit e dhunës në familje për të kuptuar dëmin
që po u shkaktojnë të tjerëve dhe për të kërkuar ndihmën e Perëndisë dhe të tjerëve ndërsa ata punojnë për të
ndryshuar qëndrimet dhe sjelljet e tyre. ‘’Dhe ata u çuditën
edhe më tepër dhe i thoshin njëri-tjetrit: “Atëherë kush vallë
mund të shpëtohet?. Por Jezusi, duke i ngulur sytë mbi ta, u
tha: “Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndinë, sepse gjithçka është e mundur për Perëndinë.”(Marku
10: 26-27).
14. Gratë e Ticuna në Brazil për të gjetur lirinë që Perëndia i
ofron të gjithëve. Le të jenë ato të varura tek Perëndia për të
gjetur mençuri për të rritur fëmijët e tyre sipas Shkrimit dhe
jo traditave fisnore që i mbajnë ato në skllavëri shpirtërore.
15. Anëtarët e familjes të kërkojnë ndihmë për t’u marrë
me tradhëtinë dhe me jetën stresuese, të cilat shpesh çojnë
në dhunë familjare ose në divorc dhe me probleme alkooli,
droge dhe paraje.
16. Gratë që mendojnë se mundësia e tyre e vetme për
lumturi është të jetojnë me të dashurin e tyre dhe jo të
insistojnë në martesë. Shumë gra në Amerikën Latine kanë
vetëbesim të ulët dhe nuk insistojnë në trajtimin me dinjitet dhe respekt.
17. Gratë e prekura nga portretizimi shkatërrues sensual i
tyre nga media dhe kultura. Lutuni që ato të mos besojnë
gënjeshtrën se vlera e tyre gjendet në bukurinë e tyre të
jashtme. Lutuni që gratë e krishtera të jetojnë sipas modelit
biblik të një gruaje të perëndishme: “Hiri është i rremë dhe
bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është
ajo që do të lëvdohet. “(Fjalët e urta 31:30).
18. Punën transformuese të Perëndisë
në forcimin e martesave dhe për të sjellë ripërtëritje në
jetën e bashkëshortëve dhe bashkëshorteve.

Lutuni gjithashtu që ata të mbeten besnikë ndaj angazhimit të tyre të martesës.
19. Gratë që janë në burg për kryerjen e krimeve nën
ndikimin e burrave të tyre. Shumica e tyre braktisen nga
burrat e tyre dhe ndahen nga fëmijët e tyre. Lutuni që ato
të dëgjojnë Fjalën e Perëndisë dhe të përjetojnë praninë,
ngushëllimin dhe qëllimet e Zotit për një të ardhme të re
me Jezusin.
20. Vullnetarët për të qenë në gjendje të vazhdojnë një
shërbese për moshën 18-vjeçare në burgun e grave “Bariu
i mirë “ në Paraguai dhe një shërbesë katërvjeçare që ndihmon gratë e zonës së përmbytyr së Trinidadit.
21. Lutuni që Zoti të sigurojë më shumë vullnetarë në
shërbesën e TWR Shpresë për ty, të cilët dhurojnë kohën,
talentin ose burimet e tyre në mënyrë që puna të rritet
dhe të zgjerohet.
22. Më shumë radio stacione në Paraguaj, në Uruguaj,
dhe në të gjithë Amerikën Latine për të transmetuar programet e Shpresë për ty në mënyrë që gratë të ndihen
të ngushëlluara, të inkurajuara dhe të motivuara gjatë
përjetimit të dashurisë së Perëndisë. “Besimi, pra, vjen nga
dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.” (Romakëve 10:17).
23. Nënat e vetme, mes të cilave mosha mesatare po bie
në Paraguaj, të gjejnë gra të krishtera që do t’i udhëzojnë
ato në mënyra praktike dhe të shëndetshme për të rritur fëmijët e tyre dhe do t’i ndihmojnë ato të jetojnë për
Krishtin.
24. Përkthyesit që realizojnë kalendarët e shtypur mujorë
për ndërmjetësuesit në gjuhët franceze, gjermane, portugeze dhe spanjolle. Lutuni gjithashtu për ata që përkthejnë gojarisht kërkesat për lutje në mënyrë që ndërmjetësuesit të mund të luten në gjuhët lokale kreole,
guarani, nivaklé dhe lengua.
25. Adoleshentët që të qëndrojnë në shkollë dhe jo të
martohen shumë shpejt. Lutuni që gratë e reja të arrijnë
të njohin rëndësinë e shtyrjes së një shtatzanie të hershme
derisa të jenë mbi 20 vjeç, kur trupat e tyre do të mund të
mbajnë më mirë shtatëzëninë dhe lindjen.
26. Gratë që kërkojnë të kryejnë aborte. Në vend që të
rrezikojnë infeksionet dhe vdekjen, lutuni që ato të mund
të gjejnë pranimin dhe ndihmën e të krishterëve, në
mënyrë që foshnjat e tyre të lindin dhe të vendosen në
shtëpi të sigurta.
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