
RugaŃi-vă pentru… 
 

1. Femeile izolate pentru a avea oportunitatea să 
audă despre dragostea lui Dumnezeu şi astfel să 
experimenteze  pacea şi speranŃa pe care El le 
oferă. RugaŃi-vă pentru ascultătorii care au 
dificultăŃi în a înŃelege conceptul de har, iertare şi 
pocăinŃă. Efeseni 2:8-9 
 

2. Femeile care trăiesc în sărăcie, lipsa educaŃiei şi 
nu au libertatea de a-şi alege religia, persoana cu 
care să se căsătorească sau chiar aspecte privind 
sănătatea lor.  

 

3. Femeile care vor participa la Forumul Regional 
American al Proiect Ana care se va Ńine în Brazilia 
din 30 august-4 septembrie 2010.  
 

4. EmigranŃii să găsească prieteni creştini care să 
ajungă la ei şi să le arate dragostea şi demnitatea pe 
care le merită. MulŃi nu au experimentat niciodată 
ajutorul unui creştin. „Căci am fost flămînd, şi Mi-
aŃi dat de mîncat; am fost străin, şi M'aŃi primit” 
Matei 25:35   

5. Programele „SperanŃă pentru ea” care ajung la 
femeile izolate din Ńările unde sunt pedepsiŃi , 
torturaŃi, închişi cei care-şi schimbă religia. RugaŃi-
vă pentru programele care se emit în Afganistan, 
astfel ca ele să audă despre dragostea lui Hristos 
pentru ele şi să primească salvarea lui Dumnezeu.  
 

6. Femeile controlate de membrii familiei. „SoŃul 
meu mi-a rupt Biblia şi mi-a interzis să ascult 
postul care emite „SperanŃă pentru ea”. Am început 
să ascult în secret programele pe CD-ri, dar soŃul 
meu m-a prins asultând şi mi-a luat şi aparatul şi 
CD-rile. El poate să-mi ia totul, dar pe Isus Hrisots 
nu mi-l poate lua niciodată” spune o femeie din 
Algeria.  
 

7. Femeile din Asia Centrală (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 
care întâmpină multe obstacole în a auzi despre 
Cuvântul lui Dumnezeu. RugaŃi-vă pentru protecŃia 
Domnului, ajutor şi provizii pentru creştinii care 
trăiesc în Asia Centrală.  

 

8. Femeile din Ńările în război (Afganistan, Iraq, 
Congo) care sunt victime ale brutalităii, violului, 
mutilării şi răpirii şi care suferă de foame şi întâmpină 
lipsuri atunci când bărbaŃii le sunt ucişi. RugaŃi-vă ca 
femeile să joace un rol proeminent în refacerea 
societăŃilor lor devastate de război.  
 

9. Femeile care trăiesc cu frică ştiind că bârfele şi 
clevetirle pot face ca membrii familiei soŃului  să le 
atace sau chiar să le omoare pentru că aduc dezonoare 
familiei.   

10. Femeile şi fetele care nu se pot încrede în membrii 
familiilor lor pentru a le proteja sau a le oferi 
oportunităŃi de a prospera. 

 

11. Femeile şi fetele refugiate care sunt vulnerabile la 
violenŃe sexuale din partea traficanŃilor atunci când 
caută de lucru. RugaŃi-vă ca, creştinii să le ajute să fie 
în siguranŃă şi să afle că ele sunt speciale pentru 
Dumnezeu.  

 

12. Femeile care caută protecŃie în magie şi în practici 
vrăjitoreşti din culturile lor care le-au fost transmise 
de generaŃii. RugaŃi-vă pentru femeile care urmează 
religii false oculte pentru că nu li s-a dat niciodată 
posibilitatea să-L cunoască pe Singurul şi Adevăratul 
Dumnezeu.  

 

13. Oamenii din Coreea de Nord care sunt izolaŃi de 
restul lumii şi care cred numai informaŃiile eronate 
spuse de liderii lor. RugaŃi-vă ca semnalele radio să 
penetreze zonele în care trăiesc pentru a afla despre 
Dumnezeu şi dragostea Sa.  

 

14. DistribuŃia de radiouri la femeile care sunt izolate 
de cultura lor şi nu au posibilitatea să ajungă la o 
biserică. RugaŃi-vă ca aceste femei să crească în 
umblarea lor cu Dumnezeu ascultând cuvântul Său 
transmis prin radio.  

 

15. Femeile din India care sunt forŃate să-şi avorteze 
bebeluşii dacă sunt fete. RugaŃi-vă pentru milioanele 
de mame din India care trăiesc în frică pentru că nu au 
suficientă hrană pentru familiile lor iar copiii sunt 
malnutriŃi.  

 

16. FetiŃele şi femeile care sunt forŃate să suporte 
mutilarea genitală feminină şi care apoi trăiesc cu 
suferinŃă fizică şi emoŃională pentru întreaga viată. 

RugaŃi-vă ca guvernele să promulge legi care să 
interzică această practică şi ca să pedepsească acest 
obicei barbar.  

 

17. Femeile care trăiesc în sărăcie şi lipsă de informaŃii 
de bază despre sănătate, sunt lipsite de minimul de 
hrană zilnic şi nu au parte de asistenŃă medicală 
pentru ele sau pentru copiii lor. RugaŃi-vă ca 
programele de radio „SperanŃă pentru ea”  să fie 
disponibile astfel încât aceste femei să audă mesajul 
dătător de speranŃă.  

 

18. Femeile care sunt abuzate verbal şi care cred că ele 
sunt cauza eşecurilor soŃului, tatălui sau fiilor lor. 
RugaŃi-vă pentru femeile care sunt conduse să creadă 
că este vina lor că au conceput o fată în locul fiului 
mult aşteptat.  

 

19. Femeile izolate din multe zone de pe glob care nu 
pot citi Biblia, să aibă posibilitatea să asculte Cuvântul 
lui Dumnezeu prin programele de radio. RugaŃi-vă 
pentru Marli Spieker care va vorbi la ConferinŃa 
InternaŃională Orală din 20-23 septembrie.  

 

20. Femeile care trăiesc în întuneric şi false religii, în 
practici abuzive oculte din culturile lor. RugaŃi-vă 
pentru femeile care trăiesc în zone unde schimbarea 
religiei este ca şi o condamnare la moarte. 

 

21. Viziunea şi visul Proiectului Ana de a ajunge la 
femeile izolate din Afganistan. RugaŃi-vă de asemenea 
ca programele de radio „SperanŃă pentru ea” să fie 
disponibile pentru femei în situaŃii similare din Egipt, 
Iran, Iraq, Pakistan, Turcia  şi vorbitori uyguri din  
Asia Centrală şi Vestul Chinei. 

 

22. Creştinii din India şi din alte Ńări, cărora le-au fost 
distruse casele şi chiar au fost ucişi cei din familiile lor 
pentru că au devenit creştini, iar în unele Ńări este 
chiar permisă uciderea creştinilor. 

 

23. Femeile care se luptă să supravieŃuiască în 
Afganistan. RugaŃi-vă ca Duhul Sfânt să se reveleze 
liderilor din această Ńară într-un mod supranatural, 
astfel încât ei să-L cunoască pe Hristos, aşa cum s-a 
întâmplat cu Saul – să le înmoaie inima, să le deschidă 
ochii şi să creeze o viaŃă nouă. În felul acesta femeile 
din Afganistan nu vor mai fi atât de abuzate şi privite 
ca nişte animale.  

 



  

 
24. Femeile din Corea de Nord care-şi riscă vieŃile din 
cauza dorinŃei profunde şi a foamei pe care o au 
pentru adevăratul Dumnezeu. RugaŃi-vă pentru 
membrii familiilor care sunt închişi în lagăre de 
muncă din cauza posesesiunii de literatură creştină 
(Associated Press).   

 

25. Micul număr de creştini uyguri să aibă 
oportunitatea să-şi  împărtăşească credinŃa în Hristos, 
cu famiiile şi vecinii.  RugaŃi-vă de asemenea pentru 
femeile uygure care suferă din cauza violenŃei 
domestice, sănătăŃii precare şi lipsa educaŃiei.  

 

26. Cele care experimentează violenŃa domenstică în 
casele lor, au parte de vorbe urâte, abuzuri sexuale şi 
fizice din partea celor din familiile lor.  

 

27. Rugati-vă pentru femeile din România care  
recurg la practica avortului. Datele Organizatiei 
Mondiale a SănătaŃii arată că Romania este pe 
locul întai in Europa în privinŃa ratei 
avorturilor, în ultimii 10 ani înregistrându-se 11 mil. 
de avorturi.   

 

28. Pentru echipa PA din Albania, ca Domnul să le 
dea înŃelepciune în aşa fel încât să poată încuraja şi 
învăŃa femeile noi credincioase şi pe cele care îl caută 
pe Domnul prin emisiunile lor. Rugati-vă ca Domnul 
să le amintească femeilor să meargă pe frecvenŃa 
emisiunii la ora potrivită pentru ca ele să aibă parte de 
speranŃa pe care El doreşte să le-o dea. 

 

29. Pastorii si liderii bisericilor sa fie gata să 
vorbească despre infidelitate şi abuz făcut de membrii 
bisericii, să le încurajeze pe femeile abuzate să le ceara 
ajutor şi protecŃie. RugaŃi-vă ca liderii să fie fermi cu 
cei care comit abuzuri şi să îi urmărească până se 
asigură că abuzul a încetat. 

 

30. Pentru femeile ai căror soŃi călătoresc în 
străinătate şi nu le mai trimit soŃiilor lor ajutor 
financiar sau care se întorc şi le infectează cu HIV şi 
SIDA. 

 
 
 
 

SĂ NE RUGĂM PENTRU  FEMEILE 
CARE TRĂIESC ÎN IZOLARE ŞI FRICĂ 

 

Milioane de femei sunt izolate de către religiile şi 
culturile în care trăiesc, iar frica controlează fiecare 
aspect al vieŃii lor. În multe Ńări, dictaturile, războiul şi 
credinŃele religioase fanatice,, determină activitatea lor 
zilnică şi destinul lor”. Acele femei care au emigrat în alte 
Ńări, de multe ori trăiesc sub controlul familiilor lor şi al 
comunităŃilor. 
  
Multe fetiŃe şi femei izolate înŃeleg numai limba lor 
maternă, iar taŃii sau soŃii lor controlează tot ceea ce ele 
află. Pe  unele, chiar mamele sau soacrele lor caută să le 
controleze prin frică. Abuzuri care sunt fizice: bătăi, 
neglijenŃă, lipsa hranei, îngrijire medicală minimă, sau 
abuzuri emoŃionale: vină, ruşine, singurătate, bârfeli sau 
spirituale: farmece, vrăji, învăŃături religioase false, toate 
acestea le distrug deminitatea şi le opresc de a afla 
despre adevăratul Dumnezeu.  
 
Mii de femei trăiesc ca emigrante departe de casele lor, 
sunt izolate din cauza neînŃelegerii limbii şi nu au pe 
nimeni la care să apeleze. Una din coordonatoarele 
Proiectului Ana din Europa a văzut cum Dumnezeu a 
adus aceste femei emigrante pierdute chiar la biserica ei. 
Ea şi-a deschis casa şi inima pentru ele şi a văzut cum 
Dumnezeu a lucrat în vieŃile acestor femei, aducându-le 
salvare şi bucurie în mijlocul problemelor lor.  
 
Programele Proiectului Ana „SperanŃă pentru ea” pot 
ajunge chiar şi la cele mai izolate femei care trăiesc în 
frică. În spatele uşilor închise, în oraşe şi localităŃi de pe 
întreg globul,  femeile ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi 
primesc astfel speranŃă. Programele „SperanŃă pentru 
ea” sunt de asemenea disponibile chiar în limbile acestor 
femei care trăiesc ca emigrante în alte Ńări.  
 
Vă provocăm să vă rugaŃi împreună cu noi pentru 
femeile din  Algeria, Afghanistan, Myanmar, Corea de 
Nord,  Turcia şi multe alte Ńări unde ele sunt izolate şi 
trăiesc în frică, dar doresc să cunoască mai mult despre 
adevăratul Dumnezeu. RugaŃi-vă că aceste femei să 
găsească o prietenă care să le conducă la Isus Hristos. 
 

 
RugaŃi-vă împreună cu noi... 
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