
   Să ne rugăm pentru… 
 

1. Femeile din Rusia şi Ucraina, ca să descopere 
o nouă viaŃă în Hristos şi să experimenteze bine-
cuvântări pe care Dumnezeu le oferă fiicelor sale. 
 

2. Femeile din Rusia şi Ucraina care se strădu-
iesc să depăşească devastarea creată de proble-
mele lor sociale şi economice, să găsească sprijin 
din partea bisericilor locale. RugaŃi-vă ca cele ce 
trăiesc fără  speranŃă să audă de  dragostea lui 
Dumnezeu şi să îi accepte darul Său de salvare. 
 

3. Echipele SperanŃă pentru Ea ale Proiectului  
Ana în limba rusă (Luba, Maria şi Natalia) şi 
ucraineană (Larysa, Lena şi Inna), care aduc 
încurajare, învăŃături puternice şi principii 
morale pentru femei care apoi îşi învaŃă copiii ce 
înseamnă să aibă bucurie adevărată, indiferent 
de circumstanŃe. RugaŃi-vă  de asemenea, pentru 
Susanna care traduce calendarul de rugăciune în 
limba rusă pentru mijlocitoarele din Belarus, 
Asia Centrală, Moldova, Rusia şi Ucraina. 
 

4. Mamele  ale căror copii adolescenŃi folosesc 
alcool şi droguri, să aibă încredere în Dumnezeu 
căci doar El le aduce speranŃă şi bucurie în 
familia lor. RugaŃi-vă ca copiii să vadă bucuria 
Domnului în viaŃa mamelelor lor şi să accepte şi 
ei acest dar. 
 

5. Lideri puternici care să sprijine familiile prin 
educaŃie, locuri de muncă, resurse financiare şi 
legi care să îi încurajeze pe ruşi şi pe ucraineni să 
se străduiască să îşi păstreze familiile şi să le 
permită copiilor să trăiască în siguranŃă cu ambii 
părinŃi acasă. 
 

6. Femeile şi bărbaŃii din Rusia şi Ucraina să 
pună sub semnul întrebării învăŃăturile false pe 
care le-au primit despre familie, Dumnezeu şi 
relaŃii, ca să poată experimenta dragostea 
adevarată şi respectul reciproc pe măsură ce se 
străduiesc să construiască familii puternice care 
Îl onorează pe Dumnezeu. 
 

7. Femeile din Rusia să îşi dea seama că copiii lor 
nenăscuŃi nu sunt doar o masă de Ńesut care va fi 
eliminat şi că avortul poate provoca femeilor 
multe probleme fizice şi emoŃionale în viitor. La 
nivelul femeilor din Rusia se înregistrează 27 de 
milioane de avorturi pe an, cel mai mare număr 
de avorturi pe femeie de vârstă fertilă din lume, 
potrivit datelor ONU. 
 

8. Femeile din Rusia şi Ucraina (inclusiv 
creştine), care se confruntă cu situaŃii dificile în 
căsătoriile lor. RugaŃi-vă pentru soŃi să acorde 
prioritate relaŃiilor de familie şi să îşi asume 
bucuria de a le ghida în viaŃă. 
 

9. Femeile creştine  care sunt în suferinŃă şi 
singure după ce soŃii lor au divortat, pentru a-şi 
găsi siguranŃa şi scopul lor în Isus. 
 

10. Femeile ale căror soŃi au comis adulter să nu 
consume alcool şi droguri pentru a-şi alina 
durerea, ci să se uite la Isus. 
 

11. Femeile care nu înŃeleg iubirea Tatălui nostru 
Ceresc din cauză că relaŃia cu părinŃii lor a fost 
minimală sau inexistentă. RugaŃi-vă ca ele să 
audă de dragostea lui Dumnezeu şi să ştie că pot 
avea încredere în El. "VedeŃi ce dragoste ne -a 
arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu!" (1 Ioan 3:1) 
 

12. RecepŃie mai bună şi mai extinsă în Rusia, 
pentru postul de radio TARTU AM, astfel încât 
mai multe persoane să poată auzi adevărurile lui 
Dumnezeu. 
 

13. Ascultătoarele emisiunii SperanŃă pentru Ea 
să găsească speranŃă în Hristos. O ascultătoare a 
scris: "Acest program este speranŃă şi binecu-
vântare pentru toŃi care îl ascultă. Îl ascult şi sunt 
extrem de recunoscătoare pentru toate sfaturile 
pe care le daŃi. ReuşiŃi să găsiŃi o cheie pentru 
fiecare inimă de femeie, şi ne susŃineŃi prin bună-
tatea voastră." 
 

14. Femeile singure să se îndrăgostească de Isus 
şi să ajungă la o profundă apropiere cu El, 

petrecând timp şi primind tot ceea ce El are 
pentru ele. 
 

15. Grupurile de rugaciune din Rusia, Moldova, 
Belarus şi Ucraina. O mijlocitoare a scris, "Am 
primit calendarul de rugăciune şi vă mulŃumesc 
pentru asta. Ştiu că nu sunt singură şi îl pot servi 
pe Domnul prin rugăciunile mele pentru cei care 
îi slujesc lui Dumnezeu cu o inimă sinceră şi cu o 
credinŃă neîmpărŃită." 
 

16. Programul ucrainean SperanŃă pentru Ea 
care a fost transmis din luna noiembrie a anului  
2002. Programul de 30 de minute este difuzat o 
dată pe săptămână pe unde medii. 
 

17. ProtecŃia lui Dumnezeu asupra copiilor 
personalului Proiectului Ana, în timp ce aceste 
mame echilibrează responsabilităŃilor lor de 
acasă şi din misiune. 
 

18. ImigranŃii din Ucraina (14,7% din totalul 
populaŃiei, sau 6.9 milioane de persoane) şi 
ucraineni care trăiesc în străinătate. Canada se 
situează pe locul al treilea din lume ca număr al 
populaŃie ucrainiene pe care o găzduieşte.   
 

19. Femeile care suferă de distrugerile provocate 
de HIV / SIDA. Ucraina are una dintre cele mai 
mari rate de creştere a cazurilor de HIV / SIDA 
din Europa de Est. 
 

20. Mamele care au fost abandonate şi lucrează 
din greu pentru a oferi hrană, îmbrăcăminte şi o 
locuinŃă copiilor lor. RugaŃi-vă ca bisericile să le 
primească şi să le ofere servicii de îngrijire petru 
copiii lor,  pentru a le ajuta să  îndeplinească 
multele responsabilităŃile pe care le au. 
 

21. Liderii Bisericii să le trateze pe femei cu 
demnitate şi respect ca surori în Hristos şi în 
calitate de colege cu care vor lucra pentru 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. 
 

22. Femeile din Rusia şi Ucraina, care suferă de 
cancer. Datorită asistenŃei medicale deficitare, 
cancerul este detectat, de obicei, în stadii 
avansate. 



  

 

 

23. Femeile creştine ca să găsească modalităŃi 
creative de a face cunoscut  prietenilor, vecinilor 
şi colegilor, dragostea lui Dumnezeu şi vestea 
bună a mântuirii Sale. 
 

24. Cele trei grupuri de rugăciune ale Proiectului 

Ana din Rusia şi persoanele care se roagă  din 
proprie iniŃiativă pentru nevoile femeilor din 
Rusia şi de asemenea, pentru femeile din 
întreaga lume. RugaŃi-vă pentru oportunităŃi de 
a invita alte femei pentru a începe grupuri de 
rugăciune şi de ascultătoare unde femeile pot 
învăŃa împreună şi îşi pot purta sarcinile unele 
altora. 
 

25. Dumnezeu să le salveze pe cele care au căzut 
pradă ocultismului si să le ajute  să înŃeleagă 
adevărul şi speranŃa în Hristos. Din cauza 
sărăciei şi a declinului moral, multe femei aflate 
în disperare  care nu îşi pot permite medici, 
apelează la magicieni, vrăjitoare şi ghicitoare 
pentru a afla răspunsuri la depresiile, temerile şi 
problemele lor. 
 

26. Creştine ca să ajungă la mamele care au grijă 
de părinŃi sau copii invalizi, să se ofere să stea cu 
ei  astfel încât mamele să poată iesi din casa 
pentru a merge la un medic, la magazin sau 
pentru a rezolva alte treburi. RugaŃi-vă ca 
bisericile să îşi adapteze cladirile pentru a fi 
accesibile persoanelor în scaune cu rotile, astfel 
încât acestea să poată participa la închinarea din 
biserică. 
 

27. Vindecarea căsătoriilor şi a familiilor 
destrămate, care fac ca multe femei şi copii 
abandonaŃi să cadă pradă sărăciei.  
 

28. Grupul de rugăciune din Belarus,  grup de 
aproximativ 20 de femei care se adună în fiecare 
zi de luni şi mijlocesc în rugăciune  pentru acele 
nevoi. RugaŃi-vă pentru ascultătoarele emisiunii 
SperanŃă pentru Ea din Moldova, care se 
străduiesc să trăiască pentru Hristos. 
 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE CARE 
TRĂIESC ÎN RUSIA ŞI UCRAINA 

Femeile din Rusia şi Ucraina au fost martore la 
efectele devastatoare ale sărăciei şi declinului social 
asupra familiilor. AbsenŃa unui Dumnezeu iubitor şi a 
valorilor morale,  a lăsat un gol întunecat în viaŃa 
lor. Din păcate violenŃa în familie, divorŃul şi şomajul 
au devenit norma în multe case, făcându-i pe oameni 
să se refugieze în alcool şi droguri pentru a se elibera 
de durere şi disperare.  
Multe femei din Rusia şi Ucraina îşi părăsesc Ńara 
pentru a scăpa de abuzuri şi de greutăŃile din casele 
lor, sau în căutare de locuri de muncă doar pentru a fi 
abuzate şi forŃate să se prostitueze. Copiii sunt adesea 
abandonaŃi sau lăsaŃi în grija altor persoane, care le 
oferă minimul sau niciun fel de supraveghere sau de 
dragoste. Femeile din Rusia şi Ucraina au drepturi 
egale cu barbatii, dar de foarte multe ori acestea 
suportă toate responsabilităŃile financiare ale familiei, 
ocupându-se inclusiv de creşterea copiilor şi de 
treburile casnice. Cele mai multe dintre fete merg la 
liceu  şi multe merg la colegiu. În oraşele mari, de 
multe ori acestea se bucură de libertatea, îşi găsesc un 
loc de muncă, dobândesc independenŃă financiară şi 
îşi întemeiază apoi familia lor. Multe cupluri nu se 
căsătoresc  chiar şi atunci când  au copii. Aproximativ 
90% din totalul căsătoriilor din Rusia sfârşesc în 
divorŃ, iar fiecare al doilea copil este crescut de un 
părinte vitreg.  
Frica de singurătate le determină pe multe femei din 
Rusia să accepte lipsa de respect, infidelitatea, beŃia şi 
abuzul din partea logodnicilor sau al soŃilor. BeŃia 
reprezintă o obişnuită atât în rândul bărbaŃilor, cât şi 
al femeilor. Femeile din Rusia trăiesc aproximativ 72 
de ani, în timp ce bărbaŃii doar 59 de ani. Ca urmare, 
majoritatea femeilor îşi petrec anii bătrâneŃii 
singure. Femeile din Rusia se tem să îşi piardă 
sănătatea deoarece întreaga familie depinde de ele. 
Acestea îşi doresc să cunoscă informaŃii medicale 
despre boli comune, măsuri de prevenire şi principiile 
de bază pentru un mod sănătos de viaŃă. 
Va rugăm să vă alăturaŃi în rugăciune pentru 
personalul proiectului Ana din Rusia şi Ucraina, care 
doresc cu atâta pasiune să le ajute pe femei să 
înŃeleagă cât de mult sunt iubite şi preŃuite de către 
Creatorul lor. 
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SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE 
CARE TRĂIESC ÎN RUSIA ŞI UCRAINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

               

       

                     

 

 


