
   Să ne rugăm pentru… 
 

1. Acultătoarele programului SperanŃă pentru Ea 
şi mijlocitoarele Proiectului Ana din Ńările nordice 
care aplică adevărurile lui Dumnezeu zi de zi,  când se 
adresează celor din jurul lor care nu Îl cunosc pe Isus 
Hristos ca Mântuitor personal. RugaŃi-vă pentru 
înŃelepciune pentru echipele de producŃie, care 
realizează programele  în daneză, finlandeză şi 
suedeză. 

2. Călăuzire pentru Anette, Coordonator PA, care 
caută înŃelepciunea lui Dumnezeu cu privire la modul 
de a informa femeile daneze despre lucrarea PA si 
modul de a face din  calendarele lunare de rugăciune 
un instrument utilizabil pentru mijlocitoarele PA. 

3. Femeile daneze să căute şi să găsească sensul vieŃii 
prin Isus Hristos, şi nu prin materialism, auto-
realizare, meditaŃie şi practici New Age. 

4. PărinŃii danezi să realizeze că este chiar 
responsabilitatea lor, şi nu a şcolii sau a societăŃii, să 
insufle o viziune morala creştină asupra lumii,  în 
proprii lor copii.  

5. Cuplurile să fie dispuse să se străduiască să îşi 
păstreze casniciile şi să nu renunŃe uşor. DivorŃul 
devine o preocupare chiar printre creştinii danezi. 

6. Trezire în Danemarca. Există o decădere morală 
generală în Ńară. Se aşteaptă ca în curând să fie 
adoptat un proiect de lege pentru efectuarea 
căsătoriilor homosexuale în biserica de stat. 

7. Durabilitatea căsătoriilor în Danemarca, unde în 
anul 2009, 32.934 cupluri s-au căsătorit, şi 14.940 de 
cupluri au divorŃat. 

8. Să fie legitim dreptul de a vorbi impotriva 
avortului în Danemarca. În 2009, se înregistrau 
56.099 naşteri, şi 16.205 de avorturi legale. 

9. Norea Radio din Danemarca să găsească noi 
modalităŃi de a produce programul SE în limba 
daneză. ProducŃia a fost oprită în aprilie 2010, cu 61 
de programe RugaŃi-vă şi pentru că Norea Danemarca 
susŃine financiar programele SE din Albania, 
Cambodgia, Etiopia, Kirghizstan şi Turkmenistan.  

10. Cele care participă la evenimentele speciale din 
timpul vizitei lui Marli în Finlanda între 11 - 19 mai, 
ca să fie încurajate să participe la ceea ce face 
Dumnezeu prin lucrarea PA. 

 

11. Cele 40 de grupuri de rugăciune din Finlanda, care 
continuă să se roage pentru femeile din întreaga lume 
şi care sprijină mai multe programe, inclusiv Speranta 
pentru Ea în  indoneziană, java, khmer şi tamil. 
 

12. Anne, Merja şi Mervi care le încurajează pe femei 
să se roage şi care pun la dispoziŃie resursele lor 
materiale. RugaŃi-vă ca Dumnezeu să călăuzeazscă 
echipa să aleagă cel mai adecvat mijloc mass-media 
prin care să se adreseze femeilor finlandeze. 
 

13. Căsătorii în Finlanda, unde se înregistrează 
30.000 de căsătorii anual, din care 13.500 se încheie 
cu divorŃuri în fiecare an. Există aproximativ 250 de 
căsătorii pe an între persoane de acelaşi sex, iar  
aceste cupluri au dreptul de a adopta copii. 
 
 

14. Familiile finlandeze care se confruntă cu violenŃa 
domestică. Un ofiŃer de poliŃie a declarat că el crede că 
există o creştere a cazurilor grave comise de femei, iar 
principalul motiv este creşterea consumului de alcool 
în rândul femeilor. Provocările şi concurenŃa pe care 
le experimentează fetele şi femeile tinere le forŃează să 
devină mai dure decât bărbaŃii şi le fac să cadă în 
depresie chiar şi pe cele care provin din medii 
puternice, care au note bune la şcoală şi se bucură de 
stabilitate financiară. 
 

15. Dumnezeu să vindece cicatricile emotionale ale 
femeilor divorŃate. RugaŃi-vă pentru cuplurile 
necăsătorite să înŃeleagă că legile lui Dumnezeu există 
pentru a creea o viaŃă sănătoasă şi pentru a ne ajuta să 
prosperăm. Modelele familiilor destrămate pe  care 
copiii le văd,  au avut ca rezultat un tineret depresiv şi 
cinic. 
 

16.Alcoolul, violenŃa domestică şi singurătatea  
persoanelor în vârstă, care joacă un rol crucial în 
aproximativ 1.000 de sinucideri pe an în Finlanda. 
 

17. Femelile din Finlanda să nu permită banilor, 
statutului şi bunăstării economice să ia locul lui 
Dumnezeu în casele lor. Deşi 78% din finlandezi sunt 
membri ai Bisericii Luterane din Finlanda, 
creştinismul este  predat în foarte puŃine şcoli şi case. 
Prin urmare, copiii nu ştiu despre viaŃa lui Isus sau 
darul iubirii şi al mântuirii pe care El le oferă. 
 

18. Bisericile finlandeze şi creştinii, să ajungă la 
imigranŃii care se confruntă cu dificultăŃi în a se 

acomoda în societatea neprimitoare a Finlandei. 
RugaŃi-vă că acestea să ofere dragoste şi prietenie, în 
numele lui Isus. 
 

19. PărinŃi ca să sigure stabilitate şi dragoste pentru 
copiii lor, onorându-L pe Dumnezeu în propriile case. 
Standardele educaŃionale  şi tehnologice ridicate nu 
pot umple golul pe care copiii îl simt atunci când 
casele lor nu le furnizează valorile de bază şi 
principiile dumnezeieşti de care au nevoie. 
 

20.”Norea” Norvegia care se străduieşte să sprijine 
financiar programele SE în albaneză, khmeră, 
turkmenă, uzbecă şi swahili din Kenya şi Tanzania,i 
Amharic şi Oromo din Etiopia. RugaŃi-vă pentru 
Astrid, coordona- toarea PA din Norvegia, Anne  şi 
Synnove, care lucrează  pentru a-i ajuta pe alŃii să 
devină conştienŃi cu privire la nevoile femeilor. 
 

21. Femeile din Norvegia ca să îşi echilibreze cariera şi 
viaŃa de familie într-un mod care satisface nevoile 
emoŃionale, spirituale şi fizice ale copiilor lor. 
 

22. Activitatea guvernului norvegian de a îmbunătăŃi  
măsurile care se aplică bărbaŃilor violenŃi, deoarece 
una din  patru femei din Norvegia trăieşte într-o 
relaŃie marcată de violenŃă domestică sau ameninŃări 
de viol. RugaŃi-vă ca guvernul să ofere mai multe 
adăposturi pentru femei şi copii şi ca aceste femei să 
fie contactate de creştini. 
 

23. Femeile care au în vedere un avort, să găsească 
sprijin din partea familiei şi a creştinilor, astfel încât 
să permită copiilor lor să trăiască. RugaŃi-vă, pentru 
femeile care sufera de vină si depresie dupa un avort, 
pentru a găsi dragostea şi iertarea prin Isus Hristos. 
 

24. Liderii Bisericii din Suedia pentru a găsi o nouă 
bucurie în Cuvântul lui Dumnezeu şi să predice fără 
teamă mântuirea prin Isus Hristos. RugaŃi-vă pentru 
o reînnoire a rugăciunii în rândul credincioşilor şi o 
nouă pasiune de a ajunge la cei care nu Îl urmeaza pe 
Hristos. 
 

25. ProtecŃia sanctităŃii căsătoriei;  să fie recunoscut 
legal că o căsătorie se poate realiza numai între o 
femeie şi un bărbat. RugaŃi-vă pentru protecŃia 
familiilor creştine din societatea suedeză secularizată. 
 

26. Maggan, Coordonatoarea PA, ca să îi ajute pe alŃii 
să devină conştienŃi de nevoile femeilor; ea este cea 
care le coordonează pe cele din Casa Ana pentru 



  

 
imigranŃi, şi prin calendarele de rugăciune PA şi 
programele SE în mai multe limbi. MulŃumiŃi pentru 
sprijinul primit din partea Suediei pentru programul 
SE din Ucraina şi Indonezia şi pentru femeile care au 
vorbit despre transformarea lor prin Isus Hristos în 
cadrul programului suedez  SE care este difuzat prin 
19 staŃii FM şi prin Internet. RugaŃi-vă ca femeile care 
se luptă cu singurătatea să audă programul şi să 
primească speranŃa creştină pentru viitorul lor. 
 

27. Imigrantele şi refugiatele din Suedia pentru a găsi 
prietene creştine. În 2010, 31.819 de persoane au 
solicitat azil (12.013 femei şi 10.493 copii cu un 
părinte şi 2.393 copii orfani). RugaŃi-vă ca locul de 
întâlnire pentru femeile imigrante,  Casa Anei, să le 
inspire şi pe altele să înceapă noi grupuri.  

28. Poporul suedez  să ştie că Hristos poate acoperi 
nevoile lor şi îi poate salva din disperare. Sinuciderea 
este cauza principală de deces în rândul bărbaŃilor din 
Suedia cu vârste cuprinse între 15 şi 44, şi a doua 
cauză (după cancer) în rândul femeilor.   

29. Femeile şi fetele care au gânduri de sinucidere 
sau de auto-mutilare, să fie susŃinute şi  îngrijite de 
creştine astfel încât să descopere identitatea lor în 
Hristos. Problemele de sănătate psihică ale tinerilor 
suedezi au crescut. Într-un studiu ce a implicat 1.000 
de adolescenŃi cu vârste între 14-15 ani, 40% au 
declarat că la un moment dat în mod deliberat s-au 
rănit prin tăiere, ardere sau lovindu-se violent. 
30. Femeile care au adoptat ideile New Age în 
căutările lor de a-şi asigura sănătatea şi bunăstarea 
spirituală, să găsească sursa reală a vieŃii în Hristos 
Isus. RugaŃi-vă pentru creştinii din Suedia ca să 
vestească  Evanghelia prin cuvinte şi fapte prin 
puterea Duhului Sfânt. 

31. Îndrumare pentru Dawn, coordonatoarea 
europeană a PA, şi pentru Enkeleda H. (albaneză), 
Rositza (bulgară), Lidija (croată), Anette (daneză), 
Alinda (olandeză), Anne (finlandeză), Sylvie 
(franceză), Ilka (germană), Astrid (norvegiană) Sonia 
(portugheză), Susanna (rusă), Sonia (spaniolă), Sara 
şi Anna-Maj (suedeză), Camelia, Alina si Ioana 
(română) deoarece ele traduc calendarele lunare de 
rugăciune ale PA în limbile europene şi le încurajează 
pe mijlocitoare să se alăture miilor de oameni care se 
roagă pentru femei din întreaga lume. 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE DIN 
łĂRILE NORDICE 

 
 Programele guvernamentale din Ńările 
nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia) 
au creat multe oportunităŃi pentru femei. În aceste 
Ńări rata de ocupare a forŃei de muncă este printre 
cele mai mari din lume. Cu toate acestea, 
standardele ridicate şi concurenŃa din domeniul 
educaŃiei şi în carieră reprezintă, uneori, un stres în 
viaŃa de familie. Consumul de alcool este în 
creştere, la fel şi violenŃa în familie şi depresia. 
 SocietăŃile nordice au devenit foarte 
seculare şi liberale. Femeile care suferă de depresie 
şi de vinovăŃie în urma unui avort, luptă în tăcere 
deoarece nu este politic corect să vorbească despre 
asta. De asemenea, este foarte dificil să vorbească 
împotriva stilului de viaŃă homosexual, care este 
acceptat la scară largă. 
 ImigranŃi şi refugiaŃi fug în Ńările nordice ca 
urmare a persecuŃiei, războiului şi abuzurilor din 
familie. Femeile care caută locuri de muncă sunt de 
multe ori aduse în Ńările nordice pentru prostituŃie. 
Ca urmare a imigraŃiei, au apărut religii non-
creştine importante. Aceşti imigranŃi sunt uneori 
deschişi să afle despre creştinism - de multe ori 
pentru prima dată. 
 Astăzi, Ńările nordice consideră convingerile 
religioase ca o chestiune privată. Aproape 80% din 
populaŃie aparŃine Bisericii Evanghelice Luterane, 
dar multe dintre biserici au diluat mesajul lui Isus 
ca fiind singura cale spre Dumnezeu. Cu toate 
acestea, oamenii sunt deschişi faŃă de chestiunile 
religioase, şi mulŃi şi-au dat seama că materialismul 
nu poate satisface nevoile lor. Totuşi lipsa de 
orientare îi obligă pe mulŃi oameni să încerce să îşi 
găsească  speranŃa şi împlinirea prin alte surse 
spirituale decât creştinismul. Bisericile creştine şi 
grupurile care urmează încă adevărurile biblice 
strigă către Domnul pentru reînnoirea spirituală 
din Ńările nordice, şi în această lună ne rugăm cu şi 
pentru ei. 
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