
   Să ne rugăm pentru… 
 

1. Mame ca să aleagă viata pentru copiii lor nenăscuŃi 
în loc de avort. Din cele 190 de milioane de sarcini 
înregistrate în întreaga lume în fiecare an, aproape 50 
de milioane sfârşesc în avort. 
 

2. Femeile care au făcut avort să afle de iertarea lui 
Dumnezeu şi de răscumpărarea prin Fiul Său, Isus 
Hristos, singurul care poate aduce reîntregire în loc 
de zdrobire, care poate reînnoi după chipul său, ne 
poate împaca cu Tatăl şi ne poate da pacea Lui. 
 

3. PărinŃii şi oficialii comunităŃilor, bisericiilor şi 
şcolilor să predea programe despre abstinenŃă, astfel 
încât copiii să ştie că amânarea relaŃiilor sexuale le 
poate îmbunătăŃi viaŃa şi le poate permite să devină 
nişte adulŃi mai sănătoşi şi mai fericiŃi. 
 

4. Femeile care au în vedere avortul să afle adevărul. 
Nu numai că avortul ucide copii, dar unele femei care 
au făcut avorturi se confruntă cu o gamă largă de 
tulburări mintale şi prezintă o rată de deces mai mare 
a sinuciderilor, accidentelor şi omuciderilor. Multe 
decese materne asociate cu avorturile nu sunt 
înregistrate în certificatele de deces şi, prin urmare, 
nu sunt raportate. 
 

5. ÎnŃelepciune pentru personalul Proiectului Ana, ca 
să ofere răspunsuri eficiente ascultătoarelor 
programului SperanŃă pentru Ea care au nevoi 
dificile şi urgente. Laudat fie Domnul, pentru că prin 
adăugarea limbii swahili vorbite în Tanzania, 
programul este transmis acum în 58 de limbi. 
 

6. Mamele celor peste 13 milioane de bebeluşi care ar 
putea fi avortaŃi în China în acest an şi pentru 
mamele din Rusia care pot avorta două milioane de 
copii (Rusia are cea mai mare rata a avorturilor la 
nivel mondial). RugaŃi-vă ca guvernele să ofere 
opŃiuni pentru aceste femei ca să poată avea grijă de  
de copiii lor sau să îi plaseze spre adopŃie 
 

7. ProtecŃia fizică şi spirituală a creştinelor din Ńările 
închise, care vor să continue să slujească acolo unde 
Dumnezeu le-a chemat, în ciuda condiŃiilor  
periculoase. Unele dintre producătoarele noastre se 
confruntă zi de zi cu pericolul de a îşi pierde familiile  
şi chiar viaŃa pentru Evanghelie. Vă rugăm să vă 
rugaŃi pentru coordonatoarea PA din Albania (Elona) 

şi pentru cei doi copii ai săi după ce soŃul ei a fost 
asasinat. 
 

8. AsistenŃă medicală mai bună pentru mii de femei 
care sunt în pericol de a muri în timpul sarcinii, 
naşterii sau la scurt timp după naştere. RugaŃi-vă ca 
femeile să înveŃe mai bine să aibă grijă de ele şi de 
copiii lor nenăscuŃi şi ca guvernele să se lupte cu 
corupŃia care împiedică acordarea unei îngrijiri 
medicale mai bune. 
 

9. Copiii nenăscuŃi ale căror mame au în vedere 
avortul. Psalmul 139:15-16. 
 

10. Dumnezeul nostru să fie glorificat prin 
intermediul emisiunilor SE de proclamare a 
Cuvântului Său, care oferă iertare si vindecare 
femeilor care trăiesc cu vinovăŃia profundă şi cu 
remuşcări după ce au ales să îşi avorteze bebeluşii. 
 

11. Femeile care sunt însărcinate ca urmare a unui 
viol, să găsească vindecarea fizică şi emoŃională în 
dragostea lui Hristos prin grija şi sprijinul creştinilor. 
RugaŃi-vă pentru consilieri PA care le sprjină pe 
femeile care au avut experienŃe traumatizante.  
 

12. Cele care au apărat cu curaj, în mod public 
drepturile copiilor nenăscuŃi din întreaga lume. Pe 18 
septembrie, în Berlin, Germania, au venit oamenii din 
Belgia, Olanda şi SUA pentru a participa la Marşul 
pentru ViaŃă. Protestatari pro-avort s-au amestecat în 
grupul lor şi au început să strige vulgarităti.  
 

13. LaudaŃi pe Domnul pentru campania 40 de Zile 
pentru ViaŃă (22 septembrie - 31 octombrie). IniŃiativa 
a avut loc în mai multe Ńări, şi vieŃile a peste 500 de 
sugari au fost salvate atunci când mamele lor au decis 
să nu facă avort. 
 

14. Ca Dumnezeu, care poate să schimbe inimile şi să 
dirijeze cursul unei naŃiuni, să intervină şi să 
împuternicească liderii naŃionali să acŃioneze pentru 
salvarea căsătoriilor şi familiilor. 
 

15. Mamele care sunt în pericol de a suferi accidente 
la naştere cum ar fi fistule, multe fiind abandonate de 
către soŃii lor deoarece nu îşi pot permite intervenŃiile 
chirurgicale pentru vindecarea rănilor. RugaŃi-vă 
pentru mamele care ar putea beneficia gratuit de 
intervenŃia chirurgicală, dar nu îşi pot permite să  
plătească transportul prin mijloace private 

(transportul public nefiind permis din cauza 
mirosului neplăcut). 
 

16. Tatăl nostru Ceresc să ne înveŃe să "facem binele, 
să căutăm dreptatea, să îi ocrotim pe cel asuprit, să 
facem dreptate orfanului, să apărăm pe văduvă!" 
(Isaia 1:17). 
 

17. Femeile care au avortat şi care se confruntă cu 
vina şi ruşinea acestui fapt. RugaŃi-vă ca ele să caute 
iertare si vindecare.RugaŃi-vă pentru cele care vorbesc 
pentru a le avertiza pe celelalte femei cu privire la 
consecinŃele alegerilor lor care le vor urmări toată 
viaŃa. 
 

18. Milioane de femei care sunt forŃate de către 
familie, guverne şi proxeneŃi să abandoneze copiii. 10 
octombrie marchează ziua în care bucuria unei mame 
sau a unui tată s-a transformat într-o experienŃă 
îngrozitoare când mama a fost luată cu forŃa la spital 
de către oficialii de planificare familială din China, 
copilul ei de opt luni nenăscut a fost injectat cu un 
medicament care i-a luat viaŃa copilului. 
 

19. Duhul lui Dumnezeu să se manifeste cu putere şi 
să protejeze cele aproape 50 de milioane de copii 
nenăscuŃi la nivel mondial care ar putea fi avortaŃi in 
acest an. Proverbe 31:8 
 

20. Guvernele să îi instruiască pe medici şi pe moaşe 
cum să prevină fistulele, punând la dispoziŃie centre 
de sănătate în întreaga Ńara, astfel încât femeile să 
poată ajunge la o clinică înainte de naşterea copilului. 
În Etiopia 94 % din femei nasc fără ajutorul unei 
asistente calificate, şi multe dintre femei au o 
constituŃie fragilă fâcând naşterea mult mai dificilă. 
 

21. łara noastă este pe locul întâi în Europa în ceea ce 
priveşte avortul. Din 1990 şi până în prezent 
aproximativ 17 milioane de copii au fost avortaŃi. 
RugaŃi-vă ca româncele să înŃeleagă faptul că un copil 
nenăscut încă nu este o masă de Ńesut ci  
 

22. Sutele de mii care participă la Marşul pentru 
ViaŃă pe 24 ianuarie la Washington DC şi la alte 
evenimente în multe oraşe mari din SUA în timpul 
cărora acestea vorbesc pentru copiii nenăscuŃi. 
 

23. Aplicarea legilor existente împotriva practicilor 
dăunătoare ale avortului selectiv, pruncuciderii şi 
înfometării planificate ale fetiŃelor din întreaga lume. 



  

 
În prezent, 61% din populaŃia lumii trăieşte în Ńări în 
care avortul este permis cu puŃine restricŃii. 
 

24. Inimile şi minŃile noastre să fie luminate cu 
privire la problemele care afectează femeile din 
întreaga lume, să putem continua cu fidelitate şi cu 
înŃelepciune să mijlocim în numele lor în 
conformitate cu voia lui Dumnezeu. 
 

25. Dumnezeul nostru să se atingă de inimile 
mamelor din întreaga lume, cu dragostea Lui plină de 
compasiune şi de milă, astfel încât acestea să înveŃe 
să îşi preŃuiască, să îşi protejeze, să îşi educe, 
indiferent de circumstanŃele în care se găsesc. 
 

26. SiguranŃa femeilor gravide care sunt în pericol de 
a fi supuse violenŃei domestice, care de multe ori duce 
la deces. RugaŃi-vă ca familia, prietenii şi vecinii să ia 
atitudine  atunci când suspectează un abuz şi să le 
protejeze pe cele care caută ajutor. 
 

27. Femeile şi adolescentele care se gândesc la 
sinucidere după un avort să găsească o prietenă care 
să le arăte dragostea şi grija lui Dumnezeu. Multe 
femei şi adolescente au fost forŃate să avorteze, iar 
acum se confruntă cu durerea emoŃională, care este 
de multe ori de nesuportat. 
 

28. Cele care au fost afectate de tragedia avortului 
sau infanticidului ca să experimenteze mila, iertarea 
şi grija lui Dumnezeu prin iubirea, compasiunea şi 
bunătatea demonstrată de către poporul său. 
 

29. ÎnŃelepciune şi încurajare pentru lucrătoarele PA 
care traduc programele şi calendarele de rugăciune,  
organizează seminarii, susŃin sesiuni de instruire, 
distribuie radiouri, conduc grupuri de rugăciune şi se 
roagă pentru ascultătoare şi le răspund la scrisori. 
 

30. Furnizarea de asistenŃă medicală mai bună 
pentru a reduce cele 515,000 de decese anuale 
cauzate de probleme survenite la naştere care ar 
putea fi prevenite. ONU raportează că 47% din 
naşterile ce au loc în Ńările în curs de dezvoltare nu 
sunt asistate de persoane calificate. 
 

31. Să aducem laudă pentru că  Dumnezeu se atinge 
de inimile multora care dau pe faŃă probelemele 
cauzate de avort, de violenŃa domestică, traficul de 
sex, viol, sărăcie şi de alte abuzuri cu care se 
confruntă femeile şi fetele. 
 
 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FEMEILE CARE AU 
SUFERIT ÎN URMA AVORTULUI 

 
Cu cele peste 40 de milioane de avorturi înregistrate 
la nivel mondial în fiecare an, milioane de femei se 
confruntă cu durerea, vina, respingerea, furia şi 
disperarea care însoŃesc avortul. Multe dintre aceste 
femei au ales să avorteze, deoarece au crezut minciuna 
potrivit căreia copilul lor ar fi doar o masă de Ńesut 
sau au crezut că nu au o altă opŃiune. În timp ce 
susŃinătorii avortului spun că susŃin libertatea femeii 
de a alege, în realitate, multe dintre femeile care se 
confruntă cu o sarcina neplanificată simt că nu dispun 
nici de libertate şi nici de posibilitatea de a alege. Ele 
se simt prinse în capcană, abandonate, disperate şi 
sunt cuprinse de frică. Aceste femei ajung să creadă că 
avortul este singura lor optiune. Pentru că este un fapt 
legal şi susŃinut de cultura lor, multe femei şi fete cred 
că e un lucru bun. Ele cred că nimeni nu va fi rănit, 
dar avorul în realitate le răneşte pe femei în multe 
moduri. Avortul afectează familiile şi comunităŃile 
prin faptul că milioane de fetiŃe nu se nasc pentru a 
deveni surori, soŃii şi mame. 
 

Studii ştiinŃifice realizate în Australia, China, 
Finlanda, Iran, Noua Zeelandă, Sri Lanka, Turcia şi în 
alte Ńări arată că avorturile le rănesc foarte mult pe 
femeile care aleg această cale. Medicamentele care 
cauzează avortul generează complicaŃii care necesită 
intervenŃii de urgenŃă şi, uneori, le provocă chiar 
moartea. Avorturile induse sunt asociate cu un risc 
crescut de cancer de sân. În plus, multe femei suferă 
mari dureri la nivel mental şi spiritual cauzate de 
avortul făcut.  
 

RugaŃi-vă împreună cu noi ca mamele să nu mai 
creadă minciuni şi mituri şi ca ele să se protejeze pe 
ele însele şi pe copiii lor nenăscuŃi. RugaŃi-vă, de 
asemenea, pentru cele care vorbesc pentru copiii care 
nu pot să vorbească ei înşişi şi care cer protejarea 
copiilor nenăscuŃi.  
 

„Când privesc cerurile-lucrarea mânilor Tale-luna şi 
stelele pe cari le-ai făcut, îmi zic: ,,Ce este omul, ca să 
Te gîndeşti la el? Şi fiul omului, ca să -l bagi în 
seamă? L-ai făcut cu puŃin mai pe jos decât 
Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.” 
Psalmul 8:3-5 
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