25. Lutemi Zot t’u japësh forcë nënave japoneze
që kujdesen për fëmijët e tyre, ndërkohë që burrat
e tyre punojnë deri natën vonë.
26. At, ndihmo nënat e braktisura të shërohen
nga zemërimi dhe dhimbja e tyre, duke i lejuar
fëmijët e tyre të lidhen me etërit dhe të përfitojnë
nga kjo marrëdhënie.
27. Zot, ne lutemi që kisha afrikane do të modelojë dhe mësojë besnikërinë dhe përgjegjësitë
prindërore. Shumë djem në familjet me një prind
nuk e kanë figurën atërore në jetën e tyre.
28. At, ne lutemi për familjet me një prind që të
mos i llastojnë fëmijët e tyre, por përkundrazi t’i
udhëzojnë në këshillë të mirë, në mënyrë që kur
të rriten të mund t’ia dalin vetë në jetë.
29. Zot, ne lutemi që vejushat në Tanzani do të
lejohen t’i mbajnë burimet e tyre dhe të marrin
trashëgiminë e tyre që zakonisht këto gjëra ua
mohojnë familjet e burrave që kanë vdekur. (Ps.
33:22)
30. Zot, ne lutemi për gratë në Kroaci dhe Uruguaj që përjetojnë dhunë në familje. Lutemi që
ato të ngrenë zërin të marrin ndihmë.
31. At, ne lutemi që Dr. Peggy Banks do të ulet
përditë në prezencën tënde ndërsa ajo drejton
këtë shërbesë dhe merr prehjen që vetëm Ti
mund ta sigurosh.

Ne nuk jemi vetëm – Perëndia e ka ideuar që ne të
jemi në një marrëdhënie. Marrëdhëniet tona me të
tjerët janë vazhdimisht në ndryshim. Marrëdhëniet e
reja vijnë normalisht në jetën tonë (martesa, familja,
lindja e fëmijëve, miqësitë), ndërsa disa marrëdhënie
mund të largohen prej nesh (aborte spontane, infertilitet, divorc, vejëri, sëmundje). Ndërsa ecim përmes
këtyre stinëve të jetës, Zoti është shumë i qartë që Ai
është Emanueli ose “Zoti me ne” dhe se ne duhet të
jemi aty për njëri-tjetrin.

Të lutemi për
familjet dhe marrëdhëniet

Por, çfarë ndodh kur dhimbja jote është e panjohur
për të tjerët? Çfarë ndodh kur e gjen veten në atë
grup prindërish që janë gëzuar se kanë marrë lajmin
e shtatëzanisë dhe pastaj janë trishtuar se kanë pasur
një abort spontan apo se bebi ka lindur i vdekur?
Edhe pse abortet spontane ndodhin 10-20% të shtatëzanive, shpeshtësia nuk bën asgjë për t’i dhënë fund
vetmisë, konfuzionit, turpit, fajit dhe depresionit që
janë të zakonshme tek prindërit që kalojnë përmes
pikëllimit.
Si e trajton dhimbjen dhe mpirjen që vjen nga humbja e bebit? Gjithësecili pikëllohet në mënyra të ndryshme, por ti ke nevojë të marrësh kohë për të kaluar
pikëllimin. Bashkëshorti yt mund ta kalojë pikëllimin ndryshe nga ty; mbajeni komunikimin hapur
dhe ndani me sinqeritet ndjenjat pa gjykuar llojin e
pikëllimit. Së bashku gjeni një mënyrë për të pranuar
rëndësinë e jetës së bebit – një mënyrë për të nderuar
dhe kujtuar këtë fëmijë.
Nuk ishte e supozuar që të ecje vetëm në këtë rrugë.
Thirri Perëndisë dhe zgjati dorën të tjerëve. Bashkohu në një grup mbështetës ose lidhuni me një
komunitet që mbështesin nënat që kanë humbur
bebat. Shumë tema të programeve “Shpresë për
ty” diskutojnë çështje si aborti spontan, infertiliteti
dhe janë ndihmë për këto familje në këtë kohë të
vështirë. Zoti e sheh dhimbjen tënde dhe ai “ qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.” (Ps. 34:18).

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

Programi “Shpresë për ty” transmetohet
në 73 gjuhë.
Kërkesat mujore të lutjes përdoren
në 100 gjuhë.
Dëgjoni kalendarin e lutjes online në:
twr-albania.com
Dëgjoni programin “Shpresë për 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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1. At, ne lutemi për nënat dhe baballarët që kanë
përjetuar një abort spontan. Lutemi që të ecin
me ty përmes këtij procesi pikëllimi dhe të gjejnë
ngushëllimin, shërimin dhe shpresën në ty. (Isa.
51:12)

9. At, drejtoi kishat afrikane që të ndihmojnë financiarisht dhe nga ana sociale vejushat. Lutemi
që ata të ngrenë zërin kundër ritualeve të dëmshme
kulturor, në të cilat detyrohen të marrin pjesë vejushat. (Ps. 68:5)

2. Zot, lutemi për martesat në Danimarkë, ku
divorci arrin në 46.5 për qind.

10. Zot, lutemi që t’i jepet fund shitjes së vajzave
nga familjet e tyre dhe gjithashtu t’u jepet fund
martesave që bëhen për qëllime trafikimi. Lutemi
që djemtë beqarë do të gjejnë gra që do të jenë të
përkushtuara në martesë.

3. Ne lutemi për mundësi në rritje për punësimin vendas në Indonezi dhe Azinë Qendrore.
Shumë burra dhe gra shkojnë jashtë shtetit për
të gjetur një punë, duke i lënë fëmijët vetëm, me
kushërinj apo miq të tjerë.
4. Zot, ti na ke thënë se feja e pastër dhe e pametë përfshin gjithashtu kujdesin ndaj jetimëve
dhe të vejave. Lutemi që të hartojmë ligje për t’i
ndihmuar ata si trupi i Krishtit, dhe të kujdesemi
për ata në nevojë. (Jakobi 1:27)
5. Lutemi për nënat e vetme që janë larguar nga
Korea e Veriut. Zot, nxiti të krishterët në Korenë
e Jugut që të plotësojnë nevojat e këtyre nënave
dhe fëmijëve.
6. Lutemi për 300 000 çiftet portugeze që luftojnë me infertilitetin. At, sill shpresë dhe jepu atyre
dhuratën e jetës përmes lindjes natyrale, adoptimit ose rolit ndikues në jetën e një fëmije tjetër.
7. Ne lutemi për të rinjtë në Bullgari që të përqafojnë parimet biblike të Zotit dhe moralin e mirë
në vend që të martohen për para dhe për të ndarë
banesën (Efes.5:3).
8. Ndërsa festojmë ditën e nënës sot, Zot
ndihmoji gratë të ecin në ato në dhuntitë unike dhe thirrjen si bijat e tua.

11. Zot, lutemi për burrat dhe gratë në Rumani dhe
Shqipëri të themelojnë martesat dhe jetën familjare
mbi parime biblike dhe të modelojnë një jetë të
krishterë kumbuese para fëmijëve të tyre.
12. Ne lutemi për Francën, që ka numrin më të
ulët të martesave për qytet në Evropë. Lutemi që
martesat dhe besnikëria të çmohet dhe gjithashtu
që të krishterët të jetojnë sipas Fjalës tënde.
13. Zot, jepu forcë bashkëshortëve finlandezë të investojnë dhe të përkushtohen në martesat e tyre.
Ndihmoji ata të lënë pas dore kënaqësitë egoiste
dhe të përqafojnë dashurinë biblike.
14. At, lutemi që besimtarët të mbështesin ata që
përjetojnë aborte spontane duke qenë pranë tyre në
këtë humbje të prindërve, duke u lutur me ta dhe
duke qenë të gatshëm për të dëgjuar në mënyrë që
ata të ndajnë ndjenjat e tyre.
15. Të lavdërojmë ty, Zot që për dekada ke drejtuar
veprimet politike dhe ligjet në Finlandë që të jenë
në favor të mëmësisë.
16. Zot, lutemi që kishat në Nepal të mësojnë dhe
modelojnë marrëdhënie martesore të perëndishme.

Lutemi që të eleminohen martesat e fëmijëve dhe
martesat e detyruara, që shpesh çojnë në divorc
dhe vet-vrasje.
17. Lutemi që burrat serbë do të përqafojnë burrërinë biblike dhe do t’i duan me butësi gratë e tyre.
(Eph. 5:25)
18. Lutemi që gratë indiane të gjejnë gëzim në
thirrjen e tyre si nëna dhe të përqafojnë mëmësinë
si një plan të mirë nga Perëndia.
19. Zot, lutemi t’u jepet fund abuzimit që vajzat
japoneze po përjetojnë, gjë që i ndalon ato të
ndjekin shkollën dhe edukimin e tyre të mëtjeshëm.
20. At, ne të kërkojmë që Fjala jote të sjellë shërim
për fajin dhe refuzimin e imponuar tek gratë në
Côte d’Ivoire që janë pa fëmijë. (Ps. 62:5)
21. At, ne të lutemi për çiftet koreane të kërkojnë
kohën tënde për martesë dhe lindjen e fëmijëve,
duke e ditur që mosha e madhe dhe rritja e stresit
rrit mundësitë e infertilitetit.
22. Ne lutemi që prindërit gjermanë do të vendosin prioritete biblike për familjet e tyre dhe të mos
vendosin si qëllimin e tyre në jetë performancën
në shkollë apo rrogat e larta.
23. Zot, ne të kërkojmë që nënat e vetme të marrin
ndihmën financiare, emocionale dhe shpirtërore
që u duhet për vete dhe fëmijët e tyre
24. At, ne të lutemi që gratë vietnameze do ta gjejnë
lirinë e tyre dhe identitetin si bijat e tua dhe do
të çlirohen nga praktikat Vudu dhe kurthet e saj.

