
Dragi prieteni şi mijlocitori in rugaciune,  

Cele 4 nepoate ale mele îmi umplu inima cu  o dragoste special pe care nu o pot 
explica în cuvinte. Seara trecută, una dintre ele mi-a soptit mici secrete ale inimii ei. 
Încrederea ei deplină în mine şi inocenţa inimii, m-au făcut să-L laud pe Dumnezeu 
pentru un asemnea dar primit de la EL. Intr-adevăr copiii sunt daruri din partea Lui 
pentru noi.  

Le-am învăţat pe fetele mele de când erau mici că Dumnezeu le iubeşte şi le preţuieşte. 
Îi sunt recunoscătoare Domnului că ele L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitorul lor şi 
ştiu că ele sunt fiice de rege. Fiecare fată din lumea aceasta ar trebui să gândească 
astfel. Fiecare fetiţă s-a născut cu dreptul moştenit de la DUmnzeu de a avea o 
copilărie inocentă şi frumoasă, tocmai pentru că ele sunt daruri ale lui DUmnezeu 
pentru părinţii lor. Daruri care trebuiesc preţuite şi protejate.  

Din păcate, există părinţi care nu gândesc asa. Pentru milioane de familii, fetele nu sunt 
daruri de la Dumnezeu ci poveri. Si cu cât cresc mai repede şi sunt vândute, cu atât mai 
bine. Ele sunt date spre căsătorie la vârste foarte mici şi apoi trăiesc în obieceiurile de 
multe ori tiranice ale familiei soţului.  Aceste căsătorii timpurii sunt considerate un fel 
pedofilie tolerată. În consecinţă corpurile lor la fel si sufletele rămân cu cicatrice pentru 
întreaga viaţă. Mulţi părinţi văd orice investiţie în fetitele lor ca o rispiă de resurse ale 
familiei. Analfabete şi fără nici o pregătire, şansa de a muri în timpul sarcinii şi al naşterii 
sunt de 5 ori mai mari decât la o femeie de 20 de ani. Este de necrezut că o asemenea 
practică barbară se practică la scară largă în secolul 21. 

 Dumnzeu este îndurerat să vadă că micuţele şi preţioasele Sale prinţese sunt tratate 
ca nişte păpuşi în zdrenţe de la marginea societăţii. Inima Lui plânge şi aşa ar trebuie 
să simtă şi a noastră.  
 Da noi putem plânge cu El! Haideţi să proclamăm credinţa noastră fermă că Domnul va 
adduce dreptatea biblică milioanelor de fetiţe mirese care suferă o durere emoţională şi 
fizică de nedescris chiar în zilele acestea. Eu mi-aş da viaţa pentru a le proteja pe 
nepoatele mele de asemenea durere şi mă rog ca şi alte mame şi bunici să aibă curajul 
de a sta împotriva unor astfel de practice cultural şi să-şi salveze micuţele prinţese. 
Dumnezeu va onora credinţa şi dragostea lor.  
 
Câteodată sunt tentată să mă îndoiesc de efectivitatea rugăciunilor mele în faţa amplorii 
unui astfel de rău, dar apoi îmi aduc aminte că: “Nu pot face totul, dar ceea ce pot face 
voi face şi anume MĂ VOI RUGA!  
 

Believing the impossible, 
  
Marli Spieker 
Global Ministry Director/Founder 
 


