
   RugaŃi-vă pentru… 
 

1. Femei şi fete ca să îşi cunoască identitatea în 
Hristos şi valoarea lor pentru familie şi societate. 
RugaŃi-vă ca taŃii, soŃii şi fraŃii să trateze femeile şi 
fetele cu respect şi demnitate.  
 

2.  Mii de femei din sutele de grupuri de rugăciune 
ale Proiectului Ana din Africa, cele două Americi, 
Asia, Caraibe şi Europa care se roagă împreună în 
peste 40 de limbi pentru a aduce înaintea lui 
Dumenzeu cererile de rugăciune lunare. RugaŃi-vă ca 
ele să continue să se încurajeze reciproc şi să nu lase 
nimic să le stingherească importanta lucrare de 
rugăciune pe care o fac.  
 

3. ProtecŃia lui Dumnezeu, îndrumarea şi 
binecuvântarea Lui asupra lucrătoarelor Proiectului 
Ana din întreaga lume, pentru că acestea se confruntă 
cu multe provocări în timp ce încearcă să ajungă la 
femei care au nevoie de prietenia şi dragostea lui 
Dumnezeu. *Vă rugăm să citiŃi lista anexată la 
scrisoarea lui Marli. 
 

4.  Tineretul african să continue să îşi schimbe 
comportamentul ca răspuns la campaniile de 
prevenire a HIV/SIDA. UNAIDS raportează că 
impactul virusului HIV a scăzut cu până la 25 de 
procente pentru că tinerii între 15 şi 24 de ani şi-au 
schimbat comportamentul sexual.   
 

5.  Femeile care se gândesc să îşi întrerupă sarcina 
prin avort. Multe sunt forŃate de membri ai familiei 
sau de oficiali ai comunităŃii, în timp ce altele aleg să 
îşi avorteze copiii pentru că au fost învăŃate că fătul 
este doar o masă de Ńesut.  
 

6.  Programele SperanŃă pentru Ea  realizate în peste 
55 de limbi să continue să încurajeze femei care şi-au 
pierdut speranŃa; să le întărească pe femeile care se 
simt slabe şi să le ridice pe cele căzute; să le provoace 
pe cele sănătoase să le ajute pe cele care au nevoie de 
asistenŃă; să le inspire pe toate ascultătoarele să 
umble aproape de Domnul şi să le aducă aminte 
credincioaselor izolate că nu sunt singure.  
 

7.  Femeile şi fetele care fac parte din culturi unde 
aşa-numitele crime pentru onoare sunt permise, iar 
criminalii nu sunt pedepsiŃi decât uşor sau chiar 
deloc.  

8.  Femeile care trăiesc în culturi ce permit ca ele să 
fie închise sau omorâte cu pietre pentru adulter, chiar 
dacă femeile doar vorbesc în faŃa unui bărbat care nu 
este un membru al familiei sau dacă a fost violată.  
 

9.  PărinŃii să îşi încurajeze fii să se poarte cu respect 
şi demnitate faŃă de femei şi fete şi ca profesorii şi 
mass media să îi instruiască pe bărbaŃi şi pe băieŃi cu 
privire la modurile adecvate în care să se comporte 
faŃă de alŃii în public. Multe femei şi fete se simt 
ameninŃate în autobuze publice, metrouri şi la locul 
de muncă. Nici poliŃia nu intervine când sunt 
înregistrate plângeri.  
 

10.  Femeile din Rusia care au au drepturi egale cu 
bărbaŃii şi au parte de o educaŃie bună, dar care, 
pentru a evita singurătatea, aleg să trăiască alături de 
bărbaŃi care nu îşi întreŃin familia, nu sunt fideli, 
consumă alcool şi nu le tratează cu respect. RugaŃi-vă 
ca ele să continue să beneficieze de părtăşia şi 
prietenia grupurilor de rugăciune ale Proiectului Ana 
şi să primească în continuare informaŃii despre relaŃii, 
asistenŃă medicală şi principiile lui Dumnezeu prin 
intermediul programelor SperanŃă pentru EA. 
 

11.  Fetele tinere care sunt forŃate de membrii familiei 
şi de practicile culturale să se căsătorească de mici. 
Aceste mirese tinere trebuie de multe ori să 
părăsească şcoală, sunt expuse la violenŃă, boli şi 
exploatare, şi chiar îşi pierd viaŃa în timpul sarcinilor, 
la naştere sau datorită altor complicaŃii.  
 

12.  Lucrătoarele tinere şi naive din Asia Centrală care 
îşi abandonează copiii în spitale din Rusia pentru că 
nu pot avea grijă de ei. Multe lucrează în bordeluri sau 
sunt violate de angajatori.  
 

13.  Femeile şi fetele din sate şi din mahalalele 
oraşelor care se tem că vor fi violate deoarece îşi 
părăsesc casele noaptea pentru a folosi toaletele 
publice. Pe lângă umilinŃă, este foarte mare riscul de a 
se îmbolnăvi de dizenterie sau holeră datorită 
depozitării inadecvate a deşeurilor.  
 

14. Femeile birmaneze cărora li se promit locuri de 
muncă în China. După ce ajung, sunt vândute 
bărbaŃilor chinezi şi devin „soŃiile” acestora şi de cele 
mai multe ori sunt tratate foarte prost şi se 
îmbolnăvesc grav.  

15.  Liderii evanghelici din întreaga lume care se 
întâlnesc în Cape Town, Africa de Sud pentru  
Al III-lea Congres al Mişcării Lausanne în timpul 
Evanghelizării Mondiale din perioada 16-25 
octombrie pentru a promova unitatea, smerenia în 
slujire şi un apel la acŃiune pentru evanghelizarea 
globală. La eveniment participă Marli Spieker, Lauren 
Libby şi alte câteva membre din partea TWR.   
  

16.  OportunităŃi pentru femeile care nu ştiu să 
citească ca ele să audă despre dragostea şi salvarea lui 
Dumnezeu. RugaŃi-vă pentru cele care sunt izolate de 
familiile şi de cultura lor şi care nu pot să îşi aleagă 
viitorul.  
 

17.  Văduvele, soŃiile abandonate şi orfanii care se 
luptă să supravieŃuiască. „FaceŃi dreptate celui slab şi 
orfanului, daŃi dreptate nenorocitului şi săracului. 
ScăpaŃi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviŃi-i din mîna 
celor răi.” Psalmul 82:3-4  
 

18.  Cele 400.000 de fete nepaleze înrobite în prezent 
în bordelele din India. Cel puŃin 12.000 de fete sunt 
luate din casele lor din Nepal şi sunt duse în India şi 
în alte Ńări în fiecare an (International Labor 
Department). 
 

19. Moaşele să primească o instruire adecvată ca să 
poată avea grijă de femei la naştere.  
 

20. Echipele Proiectului Ana care vizitează şi le învaŃă 
pe femeile din închisorile din Angola, Albania, 
Cambogia, Nepal, Paraguai, Portugalia, Tailanda şi 
din alte Ńări.   
 

21. Mamele să îşi înveŃe copiii să Îl iubească pe 
Dumnezeu, să îşi respecte vecinii şi să îi preŃuiască pe 
membrii familiei. RugaŃi-vă pentru mamele singure 
care se luptă să aibă grijă de copiii lor.  
 

22. Femeile care suferă în urma cicatricelor lăsate de 
circumcizia feminină şi de fistule care le împiedică 
naşterea şi pot cauza moartea lor sau moartea copiilor 
lor.  
 

23. Ascultătoarele din Albania ale programului radio 
Calendarul de Rugăciune care sunt izolate de alŃi 
credincioşi şi care sunt încurajate şi revigorate de 
către partenerele lor de rugăciune prin radio. RugaŃi-
vă pentru femeile care sunt izolate în Asia centrală, 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord care primesc 
cuvântul lui Dumnezeu prin aceste programe.  



  

 
24. Dumnezeu să asigure nevoile financiare ale 
Proiectului Ana pentru ca programul SperanŃă 
pentru Ea să poată fi produs în continuare în peste 55 
de limbi, pentru ca să se poată achiziŃiona radiouri, 
iar ascultătoarele şi grupurile de rugăciune să poată fi 
contactate şi încurajate, pentru ca cele sărace să poată 
fi instruite şi noi programe SperanŃă pentru Ea să 
poată fi produse în limbi noi.  
 

25. ÎnŃelepciunea şi claritatea lui Dumnezeu să le 
conducă pe cele care scriu scenariile pentru 
programulul radio SperanŃă pentru Ea.  

 

26.  Mai multe femei şi fete să acŃioneze pentru a îşi 
controla viaŃa şi pentru a se abŃine de la activitate 
sexuală timpurie. Virusul HIV reprezintă principala 
cauză de deces şi de îmbolnăvire la nivel mondial 
pentru femeile care sunt apte pentru reproducere.   
 

27.  Femei ca să experimenteze dragostea şi harul lui 
Dumnezeu la Casa Ana din Brazilia unde sunt 
instruite, li se predă din Biblie, beneficiază de 
consiliere şi de asistenŃă medicală.  
 

28.  Guvernul şi comunităŃile din India să se implice 
mai mult în ajutorarea celor 421 de milioane de 
oameni care trăiesc într-o sărăcie extremă în această 
Ńară. RugaŃi-vă ca aceste femei care încearcă să îşi 
hrănească şi să aibă grijă de familiile lor cu mai puŃin 
de 1$ pe zi în Ńări din Asia, Africa şi America Latină.   
 

29.  Femeile care nu au niciun control asupra 
relaŃiilor soŃilor lor cu prietene, prostituate, amante 
sau alte soŃii. Pe lângă faptul că îşi pierd demnitatea 
şi se confruntă cu o singurătate devastatoare, acestea 
se tem şi de bolile cu transmitere sexuală sau că vor fi 
abandonate. Multe dintre ele nu au avut acces la 
educaŃie sau la un loc de muncă, şi prin urmare nu îşi 
pot întreŃine copiii. 
 

30.  Dumnzeu ca să răspundă plin de milă în timp ce 
Marli Spieker şi mii de femei din diferite culturi şi 
contexte se strâng astăzi la Armory în New York 
pentru a se ruga în numele lui Isus pentru 
transformarea familiilor, căsniciilor, bisericilor, 
comunităŃilor noastre şi a generaŃiilor viitoare.  
 

31.  Apă curată pentru case şi spitale. Aproape 60% 
din locuitorii din Nairobi, aproximativ două milioane 
de oameni locuiesc în mahalale şi au acces limitat la 
apă şi servicii sanitare (Amnesty International).  

SĂ NE RUGĂM PENTRU  FEMEILE  DIN 
ÎNTREAGA LUME 

 

Dumnezeu a binecuvântat cu adevărat 
misiunea Proiectului Ana! Rugăciunea este o 
componentă vitală a oricărui lucru pe care îl facem. 
Începând din 1997 Proiectul Ana a condus o 
perioadă anuală de 40 de zile de rugăciune şi post 
Ńinute prin rotaŃie împreună cu mijlocitoarele din 
întreaga lume. Rugându-se în peste 40 de limbi, 
mijlocitoarele s-au unit pentru a se ruga pentru 
femeile care au nevoie să cunoască dragostea şi 
grija lui Dumnezeu. Grupuri de rugăciune şi 
persoane din biserici, din case şi din închisori caută 
faŃa lui Dumnezeu pentru femeile care au trecut 
prin multe necazuri: sărăcie şi abuz, viol, prostituŃie 
forŃată, o viaŃa dusă sub povara violenŃei domestice 
şi pentru cele zdrobite de consecinŃele avortului, 
circumciziei feminine, discuŃiilor legate de zestre şi 
multe altele.  
 

Vă rugăm să veniŃi alături de noi în rugăciune şi 
spuneŃi-le şi prietenelor voastre să ni se alăture. Vă 
veŃi ruga alături de femei din Angola, din sate din 
Vietnam şi Cambogia şi din bisericile din case din 
China. Femei şi bărbaŃi vor fi alături de tine şi de 
alŃii din Africa, Asia, cele două Americi şi Europa, 
sprijinindu-se atât pe noi, cât şi pe femeile care 
sunt izolate şi fără speranŃă.  
 

AnunŃaŃi-ne că vă rugaŃi alături de noi trimiŃându-
ne un email la adresa hannah@twr.org sau 
vizitând website-ul  
 

http://www.projecthannah.org/prayer/40days.html.   
 

Membrii echipelor programului SperanŃă pentru 
Ea al Proiectului Ana au fost un centru de 
rugăciune în timpul acestor 40 de zile. În prezent 
sunt peste 55 de echipe, deşi nu este posibil să 
enumerăm toate numele lor încă credem că este 
foarte important să ne rugăm personal pentru 
fiecare dintre aceste femei. PuteŃi găsi această listă 
cu membrii echipelor în lista anexată la scrisoarea 
lui Marli, pe site-ul nostru, sau poate fi trimisă pe 
email dacă ne-o solicitaŃi. 
 
RugaŃi-vă împreună cu noi... 
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