
   Să ne rugăm pentru… 
 

1.Echipa din România a PA ca Domnul să îşi reverse şi 
în anul 2011 ungerea, protecŃia şi binecuvântarea Sa 
peste cele care sunt implicate în acest proiect: Cami, 
Alina, Ioana, Ligia, Ileana şi Leti.   
 

2. Ca Dumnezeu să pună pe inima cât mai multor 
femei din România să ne susŃină în rugăciune pentru 
dezvoltarea lucrării. 
 

3.Dumnezeu să acopere nevoile financiare ale PA, 
astfel încât programul să poată continua să fie produs 
în peste 55 de limbi, să se poată cumpăra radiouri, 
ascultatorii si grupurile de rugaciune să primească 
încurajare, femeile sărace să poată fi instruite pentru a 
se califica. 
 

4.Femeile care aleg să le ajute pe altele care se luptă cu 
sărăcia, probleme de familie sau bariere culturale chiar 
dacă ele însele sunt chiar în mijlocul unor astfel de 
provocări. (Romani 12:12-13). 
 

5.LăudaŃi-L pe Domnul pentru că misiunea PA a fost 
primită cu entuziasm în inimile multor femei şi bărbaŃi 
din Ghana. Mai multe Ńări din Africa doresc să înceapă 
lucrarea.  
 

6.Femeile care predau cursuri de bucătar, croitorie şi 
alte calificări în Mozambic, Nepal şi în alte Ńări, astfel 
încât femeile să poată câştiga bani pentru a-şi îngriji 
familiile. 
 

7.Dr.Eva şi Dr.Silvio de la Casa Anei din Brazilia, care 
predau diverse calificări (testut de covoare şi de 
coşuri) şi oferă consultaŃii medicale, consiliere juridică 
şi pastorală pentru femei. RugaŃi-vă şi pentru 
misiunile Ana care se formează în bisericile din 
Brazilia, ajungând la femeile care se luptă cu  boala, 
găsirea unui loc de muncă şi alte probleme. 
 

8.Femeile care cred că avortul este singura alegere. 
"Am 18 ani şi sunt însărcinată. Am decis să fac avort 
dar am auzit programul SperanŃă pentru Ea şi m-am 
răzgândit. Sunt atât de recunoscătoare pentru că dacă 
nu era programul dvs, mi-aş fi ucis copilul "(Filipine). 
 

9.Femeile şi familiile acestora din Angola şi din alte 
Ńări care au fost forŃate să îşi părăsească casele şi să se 
mute în zone inadecvate cu condiŃii precare (fără apă, 
electricitate, instalaŃii sanitare de bază, şcoli, spitale 
sau transport public). RugaŃi-vă pentru creştinii din 

Etiopia şi India, ale căror case, recolte şi animalele au 
fost distruse de mafioti ce au alte religii. 
 

10.Femeile care se confruntă cu situaŃii foarte dificile 
cum ar fi sărăcia, şomajul, violenŃa în familie, divorŃul, 
promiscuitatea, prostituŃia şi HIV/SIDA. RugaŃi-vă 
pentru ca liderii să caute ajutorul lui Dumnezeu în 
găsirea unor soluŃii pentru problemele cu care 
oamenilor lor se confruntă  zilnic. 
 

11. Ascultătoarele care folosesc programele pentru a-şi 
învăŃa familiile cum să ducă o viaŃă evlavioasă. O 
ascultătoare din Nigeria "Suntem binecuvântaŃi prin  
în special prin programul SperanŃă pentru Ea. Nu 
numai femeile beneficiază dar şi bărbaŃii de asemenea, 
din moment ce vorbiŃi despre sănătate, nutriŃie, 
familie si relaŃii. Am început o părtăşie în cartier 
pentru familii ca să se încurajeze reciproc cu privire la 
modul în care să crească spiritual, folosind programele 
voastre. Avem nevoie de rugăciunile voastre”  
 

12.Mamele care nu îşi pot duce copii la o clinică sau la 
un spital pentru a fi îngrijiŃi adecvat. RugaŃi-vă ca ele 
să  să urmeze sfaturile pe care le aud în cadrul 
programelor şi ca Dumnezeu să le atingă fizic şi să le 
vindece.  
 

13.Mamele singure ca să înveŃe o meserie şi să îşi 
găsească de lucru, astfel încât să poată îngriji de copiii 
lor. RugaŃi-vă ca femeile crestine să aibă grijă de copiii 
lor, astfel încât acestea să poată lucra. 
 

14.Femeile care au fost abandonate de către soŃii lor 
ca să ştie că Dumnezeu le iubeşte şi le acceptă ca fiicele 
sale preŃioase. RugaŃi-vă să primească speranŃă şi 
bucurie printr-o relaŃie strânsă cu Dumnezeu şi cu alte 
femei creştine. 
 

15.RugaŃi-vă pentru femeile care se luptă cu 
singurătatea să simtă acceptare şi dragoste din partea 
femeilor şi familiilor creştine. 
 

16.Femeile cu handicap fizic să experimenteze 
speranŃa şi toate posibilităŃile lui Dumnezeu, în timp 
ce Îl servesc cu bucurie. (2 Corinteni 12:10). 
 

17.Femeile gravide care se gândesc la avort ca la o 
opŃiune să găsească dragoste şi ajutor din partea 
creştinilor, şi să îşi lase copiii să trăiască. RugaŃi-vă 
pentru cele care le vizitează pe tinerele femei gravide, 

care le aduc îmbrăcăminte şi le ajută să găsească un 
loc sigur unde să locuiască. 
 

18.Femei care studiază Biblia în 45 de închisori din 
Thailanda. RugaŃi-vă, de asemenea, pentru femeile din 
închisorile din Nepal care învaŃă să citească, să scrie şi 
învaŃă să coasă pentru a-şi putea face singure haine şi 
se pregătesc pentru a-şi câştiga existenŃa atunci când 
vor fi eliberate. "Când m-am alăturat clasei de cusut 
organizată de TWR-Nepal, viata mea s-a schimbat. 
Toată lumea obişnuia să se uite la noi şi să ne trateze 
ca infractoare şi ne urăsc, dar această misiune ne 
iubeşte şi ne oferă oportunitatea de a invata ceva 
pentru a supravieŃui." 
 

19.Voluntarele care vizitează închisorile din Angola, 
Albania,Paraguay,Portugalia,Thailandasă demonstreze 
iubirea milostivă a lui Hristos. RugaŃi-vă pentru ca 
Dumnezeu să se îngrijească de nevoile deŃinutelor şi 
ale copiilor lor care se confruntă cu dependenta de 
droguri, onorarii juridice şi plăŃi compensatorii. 
 

20.LăudaŃi-L pe Domnul pentru că programul 
SperanŃă pentru Ea al Proiectului Ana se transmite în 
Mali în limba Bambara. Este transmis deja în 57 de 
limbi. Rugati-vă pentru femeile care le vizitează pe 
ascultătoare sau răspund la scrisori/mailuri/SMS-uri, 
şi oferă îndrumări pentru a trăi o viaŃă după 
asemănarea lui Hristos în condiŃii dificile celor ce 
doresc acest lucru. 
 

21.ProtecŃia lui Dumnezeu pentru lucrătoarele PA din 
Algeria, Asia, China şi din alte Ńări în care este dificil 
pentru creştini să se întâlnească pentru rugăciune sau 
părtăşie. RugaŃi-vă pentru cele ale căror convingeri 
religioase şi culturale le împiedică să asculte despre 
dragostea lui Dumnezeu şi despre speranŃa în Isus 
Hristos. Multe ascultă programe de radio în casele lor. 
 

22.ContinuaŃi să vă rugaŃi pentru versiunea 
programului pentru vorbitorii de Afgani Dari. Aceste 
programe vor fi  utilizate şi pentru alte culturi similare 
în viitor. A fost un proces lung, dar se văd progrese. 
 

23.SiguranŃă şi putere pentru femeile care călătoresc 
cu autobuzul, motocicleta, bicicleta şi pe jos, în scopul 
de a încuraja ascultătoarele si grupurile de rugaciune. 
Rugati-va pentru ascultătoarele care au nevoie de 
hrană, îmbrăcăminte şi medicamente. 
 



  

 
24.Milioanele de femei care trebuie să audă 
proclamarea îngerilor: " Nu vă temeŃi: căci vă aduc o 
veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot 
norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul. "(Luca 2:10-11). 
 

25.Cele care trăiesc în situaŃii aparent fără speranŃă ca 
să găsească speranŃă prin Isus Hristos. RugaŃi-vă ca 
ele să audă de marele dar al lui Dumnezeu de 
mântuire prin Isus Hristos. 
 

26.Proiectul Văduve al TWR din Cambodgia care ajută 
femeile să înfiinŃeze întreprinderi mici, ca acestea să 
poată câştiga bani pentru a se întreŃine pe ele şi pe 
copiii lor. RugaŃi-vă ca să înŃeleagă mult mai practic 
dragostea, speranŃa şi grija lui Dumnezeu. RugaŃi-vă 
pentru cele care le vizitează pe văduve şi le prezintă 
programele SE. 
 

27.Cele care vizitează femeile şi le oferă aparate de 
radio deoarece nu şi le pot permite. RugaŃi-vă ca 
ascultătoarele să invite şi pe alte femei să li se alăture 
în a asculta SE şi alte programe de radio ale TWR. 
 

28.Femeile care trăiesc într-o sărăcie lucie în 
Republica Dominicană, Etiopia, Haiti, Kenya, Liberia, 
Myanmar, Coreea de Nord şi Vietnam să 
experimenteze speranŃa lui Dumnezeu în ciuda 
dificultăŃilor vieŃii. 
 

29.Femeile care sunt în închisoare în Angola să fie 
atinse de dragostea lui Dumnezeu. Multe sunt 
opresate fizic şi spiritual de Satan. Rugati-vă ca să 
participe la reuniunile PA şi să înŃeleagă harul lui 
Dumnezeu şi ca inimile lor să fie deschise pentru a-L 
accepta pe Hristos. RugaŃi-vă pentru mântuirea 
angajaŃilor penitenciarului. 
 

30.Echipa PA pentru limba germană joasă care 
produce programe pe teme sensibile, pe care multe 
colonii boliviene, nu le discută. RugaŃi-vă pentru 
Dorothy, Lisa, Roxana şi Verna care le instruiesc pe 
femeile şi fetele menonite din Bolivia. O familie 
menonită are în medie 10 copii: cei mai mulŃi dintre 
aceştia sunt analfabeŃi, şi multe colonii nu permit 
organizarea de studii biblice. 
 

31.Echipa internaŃională a PA (Marli, Ann, Peggy, 
Ros, Valerie şi Tina), precum şi coordonatorii 
Regionali (Dawn-Europa, Ruth-Africa şi Serene-Asia), 
care conduc misiunea globală PA spre anul 2011. 

RUGAłI-VĂ PENTRU FEMEILE CARE AU 
NEVOIE DE ÎNDURARE ŞI DE 

DRAGOSTE 
“Căci am fost flămând, şi Mi-aŃi dat de mâncat,  
Mi-a fost sete şi Mi-aŃi dat de băut; am fost străin 
şi M-aŃi primit” Matei 25:35 
 

“Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanŃurile 
răutăŃii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul 
celor asupriŃi, şi rupe orice fel de jug; împarte-Ńi 
pânea cu cel flămînd, şi adu în casa ta pe 
nenorociŃii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, 
acopere-l” Isaia 58:6-7. 
 

Fundamentul vieŃii noastre creştine este de a 
arăta milă şi bunătate faŃă de alŃii. Cele care sunt 
în închisoare, sunt abandonate sau sunt străine 
într-un loc nou au nevoie să experimenteze 
dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu. 
Femeile şi fetele care au plecat într-un loc nou 
pentru a încerca să găsească locuri de muncă ca 
să îşi salveze familiile de sărăcie groaznică în care 
trăiesc au nevoie de un prieten. Cele care au fost 
salvate de pe străzi sau din bordeluri trebuie să 
ştie că sunt preŃioase înaintea lui Dumnezeu şi 
merită să fie tratate cu demnitate şi respect. 
Femeile care fug de persecuŃiile, abuzuri în 
familie sau de o Ńară  sfâşiată de război,  au 
nevoie să experimenteze un loc sigur şi iubire 
necondiŃionată. Dacă o femeie ajunge într-un 
cartier nou sau o Ńară nouă, ea are întotdeauna 
nevoie de un prieten. 

 

Într-o casă a Proiectului Ana din Europa, femeile 
din Camerun, Germania, Ghana, Iran, Kosovo, 
Rusia, Somalia, Zambia şi din alte Ńări sunt 
invitate să servească o ceaşcă de ceai şi să discute 
despre viaŃa femeilor ale căror poveşti sunt 
prezentate în Biblie. Ele îşi împărtăşesc propria 
lor luptă, se ajută una pe alta şi se roagă 
împreună. 

 

RugaŃi-vă cu noi pentru Misiunile de Îndurare 
ale  Proiectului Ana care arată dragostea şi 
îndurarea lui Dumnezeu femeilor din închisori, 
spitale, clinici, case de refugiu, centre de 
competenŃe şi cartierele din întreaga lume. 
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