
   Să aducem laudă şi mulŃumire… 
 

1. Pentru că în 2010, programul SperanŃă pentru Ea 
a fost transmis pe unde radio în limba rusă, Oromo şi 
Umbundu şi este acum disponibil în 56 de limbi. Vă 
rugăm să continuaŃi să vă rugaŃi pentru aceste 
programe ca Dumnezeu să le folosească pentru a 
atinge vieŃile femeilor. 
 

2. Pentru că Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre, şi 
multe guverne fac mult mai mult pentru a lupta 
împotriva turismului sexual, traficului de sex, 
practicilor de a căsători fete tinere, crimelor făcute în 
numele onorii, sărăciei şi multor altor dificultăŃi 
groaznice cu care se confruntă femeile.  
 

3. Pentru că Ruth Mbennah a acceptat poziŃia de 
Coordonator Regional pentru Africa al PA şi a 
călătorit mult pentru a încuraja echipele de misiune şi 
de mijlocitoare existente şi pentru a evalua 
oportunitatea de a avea programul SE disponibil în 
Ghana, Mali şi Tanzania. 
 

4. Pentru că Marli şi Ruth s-au întâlnit cu liderii mai 
multor ministere, în Kenya şi Etiopia, au vorbit în 
biserici şi la conferinŃe de femei şi s-au întâlnit cu 
personalul Proiectului  Ana, cu ascultătoare şi 
mijlocitoare, cu lideri din Tanzania care doreau să 
aibă programul SperanŃă pentru Ea în limba Swahili. 
Vă rugăm să continuaŃi să vă rugaŃi pentru femeile 
care caută ajutor la Spitalul Fistula Addis Abeba şi 
pentru cele care se luptă cu complicaŃii cauzate de  
HIV / SIDA. 
 

5. Pentru că Proiect Ana ajunge la femei prin 
intermediul mass-mediei sociale, cum ar fi noul site, 
pagina de Facebook şi aplicaŃiei pentru iPhone. 
 

6. Pentru că versiunea în limba engleză a cărŃii lui 
Marli, Când SperanŃa Cîştigă, a fost publicată. 
LaudaŃi pe Domnul pentru lucrarea minunată pe care 
El a făcut-o în vieŃile femeilor ce apar în carte şi a 
altor mii de persoane din întreaga lume. RugaŃi-vă ca 
această carte să atingă mult mai multe vieŃi pentru El. 
 

7. Pentru toti care şi-au predat viaŃa lui Hristos, după 
ce a ascultat programul SE, fiind vizitaŃi de către 
personalul PA  care a împărtăşit dragostea lui 
Dumnezeu cu ei, în timpul grupurilor de rugăciune şi 
al conferinŃelor sau prin misiunile caritabile. 
 

8. Pentru că peste 40 de femei din Bolivia, Brazilia, 
Paraguay, Uruguay şi Statele Unite ale Americii s-au 
întâlnit la Forumul Celor Două Americi al PA din 
Curitiba, Brazilia, pentru un timp de încurajare, de 
formare, de raportare, închinare şi planificare a 
misiunilor viitoare. 
 

9. Pentru cei 13 ani de slujire ai Proiectul Ana care a 
ajuns la femei prin conştientizare, rugăciune şi 
programe de radio. Slavă Domnului pentru 
mijlocitoarele care s-au alăturat  celor 40 de zile ale 
Sezonului Anual de Rugăciune şi Post al PA  şi care se 
roagă cu credinŃă, prin calendarul de rugăciune lunar.  
 

10. Pentru Marli care a fost invitată să vorbească 
femeilor la Congresul de Evanghelizare pentru Lumea 
a treia al Mişcării Lausanne în Africa de Sud şi la 
Summit-ul Rugăciunea Femeilor în oraşul New York, 
ajutând oamenii să îi conştientizeze pe cei în suferinŃă 
şi vieŃile trăite în persecuŃie ale femeilor din întreaga 
lume, proclamând restaurare, dragoste şi speranŃă în 
Hristos. 
 

11. Pentru miile de oameni implicaŃi în grupurile de 
rugăciune PA care se întâlnesc în mod regulat pentru 
rugăciune, să ajungă la femei şi să facă evanghelizare 
în închisori, secŃii de maternitate, spitale, orfelinate şi 
centre de distribuire a produselor alimentare, a 
hainelor şi articolelor pentru copii, dând speranŃă 
femeilor şi familiilor acestora. 
 

12. Pentru că programele SE pot fi auzite la telefon în 
limba spaniolă şi thailandeză, ca parte a misiunii 
pentru emigranŃi ERF din Germania, încurajându-i 
spiritual şi în problemele lor de zi cu zi. 
 

13. Pentru femeile credincioase care sunt singure şi 
care Îl slujesc pe Dumnezeu în locuri dificile. RugaŃi-
vă pentru siguranŃă, sănătate şi relaŃiile de familie. De 
asemenea, rugaŃi-vă ca alŃii să li se alăture pentru a le 
încuraja şi sprijini. 
 

14. Pentru harul nesfârşit al Domnului revărsat peste 
membrele personalului PA care au fost foarte bolnave 
sau care i-au pierdut pe cei dragi lor în acest an.  
  

15. Pentru ascultătoarele SE care au invitat vecinii şi 
membrii familiei pentru a asculta programul cu ele.  
AduceŃi mulŃumiri pentru nenumăraŃii doctori, 
consilieri şi alŃi profesionişti care dedică din timpul 
lor pentru a vorbi în cadrul programelor, care Ńin 

seminarii sau instruiri pentru grupurile de femei şi 
care se folosesc de darurile lor pentru a sprijini 
femeile. 
 

16. Pentru că mamele şi văduvele care se luptă pentru 
a supravieŃui, primesc dragoste şi ajutor din partea 
personalului PA şi a grupurilor de rugaciune prin 
daruri de mâncare, îmbrăcăminte şi financiare. 
 

17. Pentru răspunsurile necunoscute la rugăciunile 
noastre şi pentru multele vieŃi care au fost atinse de 
Dumnezeu. 
 

18. Pentru că programele SE sunt difuzate pe site-
urile TWR şi PA şi pe site-uri de pe Internet ale 
partenerilor în bengali, bulgară, daneză, hindi, 
engleză, finlandeză, gujarati, coreeană, mandarină, 
Oriya, portugheză, română, rusă, spaniolă, suedeză, 
şi Tamil Thai ajungând la femeile care sunt la locul de 
muncă, sunt izolate sau care trăiesc departe de casă. 
 

19. Pentru norvegienii care au asigurat fondurile 
pentru o masina pentru ca echipa PA din Kenya să 
poată vizita grupurile de rugăciune şi stabili noi 
grupuri. 
 

20. Pentru nenumăraŃii pastori, soŃi şi personalul 
TWR care sprijină şi  ajută personalul PA şi pentru 
voluntarii din întreaga lume. Directorul TWR-Africa  a 
fost folosit de Dumnezeu pentru a aduce speranŃă în 
inimile femeilor din Ghana, în septembrie, la lansarea  
misiunii PA de acolo. Edmund Spieker a slujit 
femeilor de la Forumul Celor Două Americi. 
 

21. Pentru cele peste 340 de posturi de radio din 
America Latină care transmit gratis programul SE al 
PA în limba spaniolă. RugaŃi-vă ca Dumnezeu să îl 
însănătoşeze pe directorul TWR al misiunilor 
hispanice Lemuel Larrosa, astfel încât acesta să poată 
continua să vorbească femeilor şi să încurajeze staŃiile 
de emisie să transmită pentru a ajunge la femeile din 
zonele lor. 
 

22. Deoarece Directorul NaŃional din Australia, 
Garrison Pearse, este entuziasmat cu privire la 
extinderea misiunii PA de acolo. RugaŃi-vă pentru ca 
înŃelepciunea şi puterea lui Dumnezeu să se reverse 
peste Tita acum când ea îşi asumă responsabilitatea 
pentru dezvoltare Misiunii pentru Femei a PA. . 
 

23. Pentru Rebeca, noua coordonatoare a PA din 
Coreea şi producătoare a programul lor SE. RugaŃi-vă 



  

 
pentru ca înŃelepciunea şi puterea lui Dumnezeu să 
fie peste Rebeca atunci când  ea conduce si lucrează 
cu echipa de voluntari. 
 

24. Pentru că 17 de staŃii FM locale din Suedia 
transmit acum programul SperanŃă pentu Ea precum 
şi pentru noua emisiune Casa Anei care începe în 
Suedia, în timp ce Dumnezeu aduce împreună mulŃi 
imigranŃi pentru a studia Cuvântul Său. 
 

25. Pentru parteneriatul cu Life Now si pentru 
femeile care scriu scenarii pentru noul programul de 
ucenicie PA. Vă rugăm să continuaŃi să vă rugaŃi ca 
acest program să fie transmis în 2011. 
 

26. Pentru FER din Germania, ElveŃia şi Austria; 
NOREEA din Danemarca, Norvegia şi Suedia; 
Mesagerii din Finlanda; şi partenerii TWR din Asia, 
Brazilia, Canada, Olanda şi Marea Britanie ca să 
continue să sprijine financiar programele. Fără acest 
sprijin, programele în aceste limbi nu ar putea fi 
transmise şi nu ar putea ajunge la femeile din 
întreaga lume. 
 

27. Pentru echipa de voluntari care scrie scenariile 
pentru programul SE al proiectului PA International 
din Australia, condusă de Ros Atkinson. Echipa 
furnizează scenarii de programe traduse în peste 50 
de limbi.  
 

28. Pentru parteneriate cu alte misiuni (Burnham 
Foundation, Stonecroft Ministries, International 
Orality Network şi Campus Crusade for Christ) prin 
care să lucrăm împreună pentru a ajunge la femei cu 
iubirea şi grija lui Dumnezeu. 
 

29. Pentru atingerea cât mai multor vieŃi de către 
cuvântul lui Dumnezeu  în urma ascultării 
programului „SperanŃă pentru Ea” în diverse oraşe 
din România pe cele 6 staŃii  FM creştine care 
transmit acest program. 
 

30. Mii de deŃinute care primesc speranŃă, bucurie şi 
mântuire prin dragostea demonstrată lor practic si 
prin studii biblice Ńinute de către cele care le vizitează 
în Angola, Albania, Cambodgia, Coasta de Fildeş, 
Nepal, Paraguay, Portugalia, şi în cele 45 de închisori 
din Thailanda şi prin învăŃătura pe care o primesc de 
la programele SE în Ńări din întreaga lume. 
 

 

LAUDA ŞI RECUNOŞTINłĂ 
 

“ ÎnălŃaŃi pe DOMNUL, împreună cu mine. Să 
lăudăm cu toŃii Numele Lui!...Eu am căutat pe 
Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate 
temerile mele...DOMNUL este aproape de cei 
cu inima înfrîntă, şi mîntuieşte pe cei cu duhul 
zdrobit.” Psalm 34:3, 4, 18. 
 
 Mişcarea de Rugaciune a Proiectul Ana 
experimentează o înaintare frumoasă de creştere în 
întreaga lume. Femeile şi bărbaŃii experimentează 
bucuria de a se ruga unii pentru alŃii. Fie că sunt 
membri de familie, vecini sau oameni de departe, 
sprijinirea lor în rugăciune le permite acestora să 
devină o parte din lucrarea de la nivel mondial a lui 
Dumnezeu. Noi grupuri de rugaciune au început în 
Albania, Bolivia, China, Finlanda şi Tanzania. 
Aproximativ 200 de femei din Columbia au postit şi s-
au rugat alături de sute de alte persoane din întreaga 
lume în timpul celor 40 de zile ale Sezonului Anual de 
Rugăciune şi Post al Proiectului Ana. Adunări speciale 
spirituale şi de rugăciune au avut loc în Brazilia, 
Finlanda, Etiopia, Kenya şi Mozambic. În timp ce 
poporul lui Dumnezeu se ruga şi vorbea pentru cei 
care nu pot vorbi ei înşişi, femei şi fete sunt salvate de 
sub jugul răului şi ridicate spre un viitor luminos. În 
întreaga lume multe persoane experimentează 
dragostea şi grija lui Dumnezeu prin faptele celor care 
îşi fac timp să le înveŃe Cuvântul lui Dumnezeu, 
pentru a le ghida cum să aibă grijă mai bine de 
familiile lor şi pentru a le instrui astfel încât să se 
poată susŃine financiar singure. Dumnezeu este la 
lucru şi vieŃi sunt schimbate. 
 
 " LăudaŃi pe Domnul, chemaŃi Numele Lui! 
FaceŃi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! 
CântaŃi, cântaŃi în cinstea Lui! VorbiŃi despre 
toate minunile Lui!"(Psalmul 105:1-2).  
 
Să nu ne lăsăm învinse, ci să continuăm lucrarea de 
rugăciune, astfel încât mulŃi să aibă parte de o relaŃie 
adevarată cu Hristos. RugaŃi-vă pentru familiile care 
se destramă şi pentru persoanele care se luptă fără 
speranŃă, fără să aibă principii şi valori biblice in 
relatiile lor, în munca şi viaŃa de zi cu zi. 
 

         cÜÉ|xvà TÇtcÜÉ|xvà TÇtcÜÉ|xvà TÇtcÜÉ|xvà TÇt 
SĂ NE ÎNCHINAM ŞI SĂ ÎL LĂUDĂM  

PE DOMNUL CU FEMEILE  
DIN ÎNTREAGA LUME 

    

                    

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


