
25. Copiii care asistă la acte de violență domes�că 

între părinții lor. Mulți dintre aceș� copii dezvoltă 

probleme emoționale severe ca lipsa de concentrare, 

neîncrederea în adulți, anxietatea, sen�mentele de 

vinovăție, rușine sau comportamentul agresiv.
26. Femeile și fetele care merg la școală în ciuda 
faptului că ș�u că alte fete în împrejurări similare au 
fost omorâte sau rănite pentru simplul mo�v că voiau 
să învețe.
27. Femeile abuzate care se învinovățesc pe ele însele 
și cred că nu sunt suficient de spirituale pentru că li   
s-a spus că nu s-au rugat cu destulă pasiune sau că nu 
sunt suficient de bune. De aceea ele ajung să creadă 
că sunt vinovate pentru abuzul care li se întâmplă. 
Rugați-vă ca creș�nii să nu răstălmăcească Scriptura 
pentru a explica, scuza sau jus�fica abuzul din cadrul 
familiei.
28. Milioanele de copii abandonați sau fugiți de acasă 
care trăiesc pe străzi și adesea cerșesc, fură sau se 
pros�tuează pentru a supraviețui. Unii apelează la 
droguri sau inhalează substanțe stupefiante pentru a 
scăpa de foame sau de trauma abandonului.
29. Bărbații care ascultă programul Femeile speranței 
sau frecventează grupurile de rugăciune Femeile 
Speranței și doresc să fie soți, tați sau frați credincioși. 
30. Să se promulge legi împotriva așa-numitelor 
„crime de onoare". În unele țări, cei care ucid femeile 
din familie în apărarea „onoarei familiei" sunt 
absolviți de vină și de pedeapsă.
31. Autoritățile să protejeze femeile și copiii care sunt 
abuzați sau amenințați, găsind soluții ca aceș�a să nu 
fie nevoiți să plece de acasă pentru a fi în siguranță. 
Rugați-vă ca abuzatorii să fie condamnați și să fie 
transformați de puterea lui Dumnezeu. 
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     Violența în familie afectează 
în mod tragic viața femeilor, 
copiilor, oamenilor în vârstă și a 
persoanelor cu dizabilități din 
lumea întreagă. Cuvintele sau 
actele abuzive prin care cineva 
încearcă să controleze o altă 
persoană fizic sau emoțional 
sunt considerate de către 
conducătorii comunității sau de 
liderii religioși o ches�une de 

familie care poate fi trecută sub tăcere. Multe 
vic�me sunt dependente financiar de partenerii sau 
părinții abuzivi și, în lipsa banilor și a unui loc sigur 
unde să se refugieze, plecarea lor pare imposibilă.
    Cei mai mulți abuzatori își manipulează vic�mele și 
le conving că faptele lor rele au declanșat com-
portamentul violent. Abuzatorii adesea își „farmecă" 
vic�mele convingându-le să îi ierte și folosesc frica 
pentru a-i împiedica să caute ajutor. 
   Fie că e vorba de cuvinte brutale, de tendința de a 
controla, de abuz fizic sau sexual, violența din partea 
unui membru al familiei sau a unei persoane iubite 
este umilitoare și devastatoare. În unele părți ale 
lumii, părinții își vând fetele ca mirese sau pros�tuate 
ori le obligă să se circumcidă. Soții sau soacrele își 
torturează nevestele, respec�v nurorile, provo-
cându-le răni cu acid sau cu apă fiartă sub mo�vul că 
„le-au dezonorat familia".
     Vic�mele violenței domes�ce beneficiază în unele 
țări de cursuri de pregă�re profesională organizate 
de echipa și voluntarii proiectului Femeile speranței , 
as�el încât, obținând o slujbă, să își poată asigura un 
venit pentru ele și copiii lor. Programele Femeile 
speranței oferă cuvinte de încurajare și de vindecare 
ascultătorilor în 71 de limbi și le ajută pe femei să 
înțeleagă că sunt prețioase înaintea lui Dumnezeu și 
că trebuie tratate cu respect. 
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7. Bărbații din România să ajungă să-L cunoască pe 
Dumnezeu și as�el să renunțe la actele de violență 
împotriva femeilor și copiilor, ajunse la cifre 
alarmante în țara noastră. 
8. Femeile care comit suicid pentru a scăpa de 
tortură și umilința abuzului din casele lor. Rugați-vă 
de asemenea pentru femeile care sunt forțate să 
intre în căsătorii poligame și sunt tratate ca niște 
servitoare. 
9. Părinții să îi învețe pe copiii lor că  alcoolul 
consumat în exces poate conduce la comportamente 
abuzive și nesăbuite, distrugându-le familia și viața.
10. Femeile care neagă sau minimalizează abuzul 
pentru a-l proteja pe abuzator. Rugați-vă pentru ele 
să înțeleagă că, făcând așa, îl încurajează pe abuzator 
să con�nue să le facă rău lor și posibil și altor 
persoane. 
11. Femeile să ș�e că Dumnezeu le iubește și că tații, 
soții sau alte persoane care le tratează rău vor da 
socoteală înaintea Lui de comportamentul lor abuziv. 
12. Fetele și femeile să găsească o cale să scape 
atunci când sunt vândute de familiile lor pentru 
pros�uție. „Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și 
pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, Mă scol și 
aduc mântuire celor obijduiți." (Psalmul 12:5)
13. Văduvele din Albania și din alte țări care sunt 
sărace și suferă cumplit când familia soțului decedat 
le ia înapoi casa, pământurile și uneori și copiii.
14. Dumnezeu să fie protectorul femeilor care au fost 
părăsite sau de care soții lor au divorțat și au nevoie 
de mâncare și adăpost. Rugați-vă pentru cele care în 
mod nedrept au pierdut custodia copiilor să găsească 
mângâiere și ajutor în comunitățile creș�ne.
15. Femeile și fetele care trăiesc în comunități izolate 
din Bolivia și din alte țări. Unora nu li se dă voie să 
vorbească nici măcar cu altă femeie despre abuzurile 
sexuale oribile și despre violența domes�că la care 
sunt supuse acasă. Ele nu au voie să-și exprime mânia 
sau să pună întrebări cu privire la lucrurile păcătoase 
care se întâmplă. 

16. Femeile care rămân în relații abuzive de teama de 

a nu-și pierde copiii sau pentru că nu lucrează și nu au 

bani sau proprietăți personale. 

17. Ofițerii de poliție să acorde mai mult sprijin 

femeilor care sunt abuzate acasă. Rugați-vă ca poliția 

să trateze violența conform legii, nu ca pe un delict 

minor, ci ca pe o infracțiune care trebuie pedepsită.

18. Să fie disponibile mai multe adăposturi și locuințe 

sociale pentru femeile care încearcă să găsească un 

cămin sigur pentru ele și pentru copiii lor. 

19. Legile împotriva violenței și a traficului de 

persoane pentru pros�tuție să fie respectate. Ruga-  

ți-vă ca abuzatorii să fie prinși și pedepsiți și cazurile lor 

să devină publice, as�el încât ceilalți să fie aver�zați că 

un as�el de comportament nu este acceptabil.

20. Părinții să le învețe pe fiicele lor cât de important 

este să rămână curate până la căsătorie și să se 

căsătorească cu bărbați creș�ni care le vor respecta și 

care le vor ajuta să se dezvolte la potențialul maxim, 

spre gloria lui Dumnezeu. 

21. Abuzatorii să fie aver�zați că nevestele și copiii nu 

sunt proprietatea lor și că, prin urmare, nu „pot face 

tot ce vor cu ei". Rugați-vă ca, în cadrul comunității, 

abuzatorii să fie trași la răspundere pentru acțiunile 

lor și să fie învățați să îi iubească, să îi respecte și să 

aibă grijă de cei din familie.  

22. Tinerele care sunt obligate de membri ai familiei să 

se căsătorească din cauza sărăciei sau a datoriilor sau 

pur și simplu ca familia să-și cumpere un televizor. 

23. Cei care îngrijesc de copii, de bătrâni sau de 

persoane cu dizabilități să caute ajutor înainte ca 

frustrarea să se transforme în cuvinte nesăbuite sau în 

acte de violență.

24. Părinții să îi trateze cu respect pe copii și să îi învețe 

să Îl onoreze pe Dumnezeu și să îi respecte pe ceilalți. 

Rugați-vă ca tații să îi învețe pe băieți să nu le abuzeze 

pe fete verbal sau fizic.

Rugați-vă pentru:

1.  Femei și fete care au fost abuzate acasă. Rugați-L 
pe Domnul să le ajute să-și găsească prieteni care să le 
încurajeze să se protejeze și să le facă să înțeleagă că 
nu merită un as�el de tratament oribil. 
2. Lucrarea Femeile speranței să schimbe mentali-
tățile în familie inoculând ideea că violența este 
inacceptabilă și că fiecare persoană este creația 
specială a lui Dumnezeu și merită respect. 
3. Dumnezeu să schimbe inimile mamelor și taților 
care își obligă fetele să se căsătorească prea devreme 
sau să se circumcidă. Rugați-vă ca aceș� părinți să își 
prețuiască fetele și să le poarte de grijă.
4. Păstorii și lucrătorii din biserici să aibă grijă la felul 
în care își tratează soțiile și copiii. „Dar trebuie ca 
episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure 
neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, 
primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie 
nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câș�g mârșav, ci 
să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani." Timotei 
3:2-3)
5. Pastorii și slujitorii bisericii să vorbească deschis 
împotriva infidelității și abuzului și să îi încurajeze pe 
cei abuzați să ceară ajutor și protecție. Rugați-vă ca 
slujitorii bisericii să fie fermi cu abuzatorii și să facă tot 
ce pot ca abuzul să înceteze și abuzatorii să fie 
reabilitați. 
6. Membrii abuzivi ai familiei să accepte faptul că 
mânia și violența lor nu pot fi jus�ficate de greșelile 
vic�mei. Rugați-vă ca ceilalți membri să ceară ajutor 
și să facă tot ce pot pentru a opri comportamentul 
abuziv. Rugați-vă pentru abuzatori să fie schimbați de 
harul lui Dumnezeu. „Să se lase cel rău de calea lui, și 
omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se 
întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la 
Dumnezeul nostru care nu obosește iertând." (Isaia 
55:7)
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