
   Să ne rugăm pentru… 
 

1. Femeile din sud-estul Europei ca să descopere o 
viaŃă nouă în Hristos şi să experimenteze minunatele 
binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă fiicelor sale. 
 

2. Liderii Bisericii  să abordeze problemele de violen-
Ńă domestică în bisericile şi comunităŃile lor. RugaŃi-
vă, de asemenea, pentru ca creştinii să vorbească plini 
de curaj cu privire rolului pe care mass-media si siste-
mul educational îl poate avea în creşterea gradului de 
conştientizare asupra problemelor legate de combate-
rea violenŃei domestice. 
 

3.Echipele SperanŃă pentru Ea ale Proiectului Ana ce 
aduc încurajare, învăŃături puternice şi principii mo-
rale pentru femei, care apoi îşi  învaŃă copiii ce 
înseamnă să ai bucurie adevărata, chiar şi în condiŃii 
grele.  
 

4.ForŃă şi înŃelepciune pentru Dawn Siemens, coor-
donatoarea regională pentru Europa, care suprave-
ghează misiunea din Europa, Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord care este în continuă 
creştere. 
  

5. Femeile din Sud-Estul Europei să realizeze că 
pruncii lor nenăscuŃi nu sunt o masă de Ńesut care 
poate fi eliminat; că avortul poate provoca multe 
probleme fizice şi emoŃionale. RugaŃi-vă ca ele să aibă 
acces la materiale referitoare la problemele pe care 
avortul le cauzează femeilor, astfel încât acestea să 
poată lua decizii în deplină cunoştinŃă de cauză. 
 

6. Echipa albaneză a SE din cadrul PA care aduc 
încurajare şi se roagă pentru multe creştine izolate, 
răspândite în întreaga Ńară, multe dintre acestea 
confruntîndu-se cu abuzuri din partea membrilor 
famililor.  
 

7. Femeile care sunt liderele grupurilor de rugăciune 
ale femeilor din Albania. 
 

8. Încetarea violenŃei domestice şi a criminalităŃii din 
familiile albaneze, şi pentru ca dragostea şi armonia 
să domnească în aceste familii. RugaŃi-vă pentru 
protecŃia victimelor violenŃei domestice, care au 
raportat violenŃele la care au fost supuse. RugaŃi-vă ca 
femeile care primesc vindecare şi ajutor practic din 
partea bisericilor să accepte şi îndrumarea spirituală 
şi darul lui Dumnezeu de mântuire. 
 

9. Slavă lui Dumnezeu că 135 de Biserici ale AlianŃei 
Evanghelice Albaneze au fost recunoascute legal. 
RugaŃi-vă ca acestor biserici să li se permită să ofere 
dragostea Lui pentru toŃi albanezii. RugaŃi-vă ca 
Dumnezeu să despietrească inimile liderilor Albaniei, 
astfel încât aceştia să îşi poată deservi poporul. 
 

10. Naze, Rudina şi Nardi, producătoarele progra-
mului SE în macedo-română, care este difuzat în 
Albania. Multe asculătoare sunt analfabete. Rugati-vă 
pentru bisericile de romi din Albania care Ńin legătura 
cu ascultatoarele acestui program. 
 

11.ToŃi cei care susŃin proiectul PA din Albania, să fie 
binecuvântaŃi şi plini de bucuria şi pacea lui 
Dumnezeu.  
 

12. Familiile afectate de răzbunările sângeroase din 
Albania şi pentru ca oficialii guvernamentali să lupte 
pentru a pune capăt acestei practici culturale. Rugati-
vă pentru femeile care şi-au pierdut soŃii şi acum 
trăiesc cu teamă pentru viaŃa fiiilor lor. 
 

13. LaudaŃi pe Domnul pentru sprijinul financiar 
primit, care a permis transmisia programului SE în lb. 
bulgară şi reînceperea producŃiei. RugaŃi-vă pentru 
selectarea unei echipe de producŃie şi pentru formarea 
şi organizarea care trebuie să aibă loc. RugaŃi-vă 
pentru Rossi care traduce calendarul de rugăciune şi 
pentru Grace care conduce mişcarea de rugăciune în 
Bulgaria. 
 

14. Familiile bulgare afectate de divorŃ. Problemele 
economice le forŃează pe multe femei să îşi părăsească 
Ńara şi să lucreze  în Grecia, Spania, Italia, Cipru, 
Portugalia, Germania şi Anglia, lăsându-şi copiii cu 
bunicii  sau cu alte persoane. RugaŃi-vă ca,  creştinii 
din aceste Ńări să le  ofere prietenia lor şi să le spună 
despre vestea bună a mântuirii şi speranŃei. 
 

15. Tinere femei şi fete bulgare în căutare de lucru 
care sunt înşelate şi forŃate să se prostitueze. RugaŃi-
vă ca cineva să ia legătura cu ele în călăuzirea plină de 
compasiune şi iubire a lui Hristos, şi ca ele să poată 
merge înapoi în Ńara şi la familiile lor. Bulgaria este 
clasată pe locul al treilea în Europa pentru traficul 
sexual (după Ucraina şi România). 
 

16. Liderii Bisericii să fie conştienŃi de pericolele 
traficului de persoane, astfel încât să poată avertiza 
familiile şi să aducă vindecare pentru victimele 

traficului sexual. RugaŃi-vă ca guvernul bulgar să ia 
măsuri legale împotriva celor implicaŃi în traficul de 
fiinŃe umane. 
 

17. Familiile bulgare devastate de divorŃ. Tot mai 
multe persoane tinere locuiesc împreună şi peste 50 la 
sută din naşterile noi sunt în afara căsătoriei. RugaŃi-
vă pentru multele femeile singure, care sunt mame 
singure şi se luptă pentru a-şi întreŃine şi creşte copiii. 
 

18. Romania este pe primul loc in topul Ńărilor de 
origine a prostituatelor imigrante în 25 de state 
europene. Multe dintre ele sunt ademenite de oferta 
unei slujbe mai bune şi ajung în realitate sclavele 
traficantilor. RugaŃi-vă pentru aceste femei, cărora 
această sclavie le afectează iremediabil sănătatea 
psihică şi fizică cât şi demnitatatea. 
 

19. Producătoarele programului „Speranta pentru Ea” 
şi membrele echipei Proiectului Ana din Romania 
(Cami, Alina, Ilena, Ligia, Ioana si Irma), care ajung la 
femeile care au nevoie de dragostea lui Hristos.  
 

20. Să aducem mulŃumiri pentru organizaŃii precum 
FundaŃia „Compasiune şi Îngrijire” din Ploiesti, 
care oferă consiliere şi CD-uri cu programul Speranta 
pentru ea, femeilor abuzate care vin la clinica lor. 
FundaŃia „Stânca Veacurilor” care oferă 
programele noastre în două închisori de femei: 
Târgşor şi Poarta Albă. RugaŃi-vă ca directorii să-şi 
respecte cuvantul de a transmite programul pe staŃia 
internă a închisorii. 
 

21. Femeile din Romania care sunt forŃate de sărăcie 
să rămână cu soŃii lor abuzivi, deoarece nu îşi pot 
permite să plătească  o locuinŃă şi acoperirea altor 
nevoi pentru copiii lor. RugaŃi-vă pentru o schimbare 
de atitudine în societatea românească, care vede 
violenŃa domestică ca pe ceva normal.  
 

22. Femeile care se luptă cu vinovăŃia şi ruşinea 
avorturilor pe care le-au făcut. Conform statisticilor, 
femeile românce au făcut 11 milioane de avorturi 
în ultimii 10 ani. RugaŃi-vă pentru ca aceste femei să 
cunoască iertarea lui Dumnezeu, pacea si iubirea, prin 
Isus Hristos. 
 

23. SusŃinere materială, astfel încât să se poată începe 
producŃia programului SperanŃă pentru Ea  în limba 
croată. Aproximativ 50 de congregaŃii din CroaŃia s-au 
rugat pentru acest proiect timp de aproape doi ani. 
 



  

 
24. Duhul Sfânt să lucreze prin femeile creştine 
atunci când ele le spun prietenilor, vecinilor şi 
colegilor despre dragostea lui Dumnezeu şi despre 
vestea bună a mântuirii sale, prin moartea şi învierea 
Domnului nostru Isus Hristos. 
  

25. ÎnŃelepciune şi putere pentru Lidija şi Davor care 
traduc calendarul lunar de rugăciune al PA în croată. 
RugaŃi-vă pentru oportunităŃi de a începe grupuri de 
rugăciune în mai multe denominaŃii şi pentru mai 
mulŃi sprijinitori ai lucrării de distribuire a 
calendarelor de rugăciune.  
 

26.Guvernul CroaŃiei care lucrează pentru a elimina 
traficul de persoane ce există în Ńara lor. Guvernul a 
crescut pedeapsa celor condamnaŃi pentru trafic de 
persoane  şi finanŃează cu generozitate ONG-uri care 
oferă asistenŃă şi adăpost pentru victime. De 
asemenea, îşi continuă eforturile concertate şi 
proactive de formare şi iniŃiere de noi proiecte de 
prevenire a traficului de persoane şi de creştere a 
gradului de conştineŃizare  
  

27. Căsătoriile slovace şi viaŃa de familie care sunt 
subevaluate, şi o întreagă generaŃie suferă ca rezultat. 
În Slovacia  ateismul distruge temelia familiei 
tradiŃionale. RugaŃi-vă ca programul SE în slovacă să 
poată fi din nou produs şi difuzat. 
 

28. Femeile din Turcia, care se confruntă cu 
practicile culturale care le împiedică să Îl cunoască pe 
Hristos şi darul Său de mântuire. RugaŃi-vă ca 
guvernele să facă mai mult pentru a proteja femeile şi 
fetele de la crimele de onoare şi de la mutilările 
genitale feminine. 
 

29. Concretizarea eforturilor de organizare care să 
permită ca programul SE în turcă să poată fi produs 
într-un format care să vorbească inimilor femeilor în 
această cultură. 
 

30. Cei care folosesc violenŃa domestică pentru a îşi 
manifesta puterea şi controlul asupra unei alte 
persoane, prin comportament abuziv, intimidare şi 
ameninŃare. RugaŃi-vă ca aceştia să fie schimbaŃi prin 
puterea şi dragostea lui Dumnezeu. 

 
 
 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE DIN 
EUROPA DE SUD-EST 

 
Personalul Proiectului Ana din Sud-Estul Europei 
(Albania, Bulgaria, CroaŃia şi România) a 
asistat la efectele devastatoare pe care sărăcia şi 
declinul social le au asupra familiilor. ViolenŃa în 
familie, divorŃul şi şomajul sunt norma în multe 
case, făcându-i pe oameni să se refugieze în alcool, 
droguri şi practici oculte, pentru a se elibera de 
durere şi disperare. Aceste condiŃii le forŃează pe 
multe femei din această regiune să devină victime 
ale traficului sexual. Aceste femei îşi părăsesc Ńara 
pentru a scăpa de abuzuri şi de greutăŃile din 
căminele lor, sau în căutare de locuri de muncă, 
doar pentru a fi abuzate şi forŃate să se prostitueze. 
 
În fosta Europă comunistă de sud-est, bisericile 
ortodoxe şi catolice erau cu mult mai numeroase 
decăt misiunile creştine evanghelice. În unele 
dintre aceste Ńări, predomină alte religii ale lumii. 
Bisericile Evanghelice se lupta pentru a oferi o 
doctrină sănătoasă, standarde morale şi o relaŃie 
autentică cu Hristos, care să aibă impact în viaŃa de 
zi cu zi a celor care încearcă să găsească un sens în 
învăŃăturile false pe care le-au primit în trecut. 
 
Avortul a fost încurajat în perioada comunistă ca 
măsură de control al naşterilor. Unele femei care au 
făcut avorturi în anii 1980-'90 încă mai suferă de pe 
urma durerii sufleteşti şi a problemelor de sănătate 
cauzate de avorturile multiple. În România la 
începutul anilor 1990, peste jumătate din sarcini s-
au încheiat în avort. 
 
Vă rugăm să veniŃi alături de noi ca să suŃinem în 
rugăciune personalul proiectului Ana din sud-estul 
Europei, care doreşte cu ardoare să le ajute pe 
femei să înŃeleagă cât de mult sunt iubite şi preŃuite 
de către Creatorul lor. RugaŃi-vă ca aceste femei să 
vadă că Dumnezeu doreşte ca ele şi copiii lor să 
trăiască cu demnitate, respect şi cu un scop, prin 
Isus Hristos.  
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