
    Asia de Sud-Est este o regiune bogată în resurse naturale 

și se remarcă prin diversitatea grupurilor etnice. Din punct 

de vedere religios, creș�nii reprezintă o minoritate în cele 

mai multe din țările din această zonă a lumii. Oamenii zac 

într-un mare întuneric spiritual și au nevoie de 

cunoașterea lui Dumnezeu. Nivelul de trai este scăzut, fapt 

care se reflectă în servicii medicale precare, în lipsa 

condițiilor igienico-sanitare și în accesul limitat la 

educație, mai ales în cazul fetelor, fapt care duce la 

perpetuarea ciclului sărăciei și la con�nuarea abuzurilor 

față de femei. 

   În această zonă a lumii nu există informații suficiente în 

ce privește alimentația corectă, măsurile de siguranță sau 

tratamentele medicale corespunzătoare. Adesea femeile 

nu ș�u cum să aibă grijă de ele și de copiii lor. Nu există o 

informare la nivelul populației în ansamblu cu privire la 

sarcină și dezvoltarea bebelușilor, simptomele diabetului, 

tratamente pentru cancer etc.

   Căsătoria între copii este încă un lucru obișnuit în zonele 

rurale ale Asiei de Sud-Est, unde există puține posibilități 

de a avea o slujbă, iar fetele și educația sunt subevaluate. 

Căsătoria între copii duce adeseori la apariția sarcinilor 

premature, periculoase pentru �nerele mame.

   Traficul de persoane distruge multe vieți în Asia de     

Sud-Est. Bordelurile sunt pline de fete care sunt vândute 

chiar de mamele lor pentru a-și plă� datoriile, de 

adolescente care au acceptat această slujbă pentru a 

scăpa de acasă, de �nere femei vândute de iubiții lor sau 

de fete care sunt răpite. Unele dintre aceste vic�me sunt 

duse în alte țări cum ar fi China sau Cambodgia. 

  TWR Femeile speranței prin programele de radio, 

grupurile de rugăciune, cursurile prac�ce, seminariile 

despre sănătate împărtășește informații prețioase cu 

aceste femei care au puține resurse pentru a învăța și a-și 

îmbunătăți viețile. Ele primesc speranță și învață despre 

dragostea lui Dumnezeu. 

23. Cele 5 000 de femei thailandeze și laoțiene care 

mijlocesc în rugăciune folosind calendarul de rugăciune 

Femeile speranței. Rugați-vă pentru femeile care se roagă 

în limba isan după ce aud cererile de rugăciune în limba 

thai. 

24. Femeile din Laos care trăiesc în condiții dificile cu soți 

nemântuiți și copii rebeli. Rugați-vă ca ele să găsească 

putere în Domnul. Rugați-vă pentru siguranța celor care 

ascultă emisiunile și a celor care le vizitează. 

25. Echipa Femeile speranței din Vietnam și pentru cele 

care traduc calendarul lunar ca să le dea Dumnezeu 

bucuria de a vedea rezultatele muncii lor.

26. Siguranță pentru echipa din Vietnam care călătorește 

în zonele rurale să distribuie Biblii și radiouri. Ele, de 

asemenea, predau cursuri de alfabe�zare, as�el încât 

oamenii să poată ci� Biblia.

27. Grupurile de rugăciune din Vietnam. Lăudat fie 

Dumnezeu pentru aceste grupuri și pentru cei care au 

mărturisit că Dumnezeu a făcut lucruri mărețe în �mp ce ei 

și-au dezvoltat acest obicei de a se ruga pentru alții în 

fiecare zi. 

28. Să se facă mai mult pentru stoparea traficului de ființe 

umane și pentru sancționarea celor care vând fetele sau le 

urmăresc. Rugați-vă pentru fetele și adolescentele care 

sunt vândute sau răpite și apoi obligate să întrețină relații 

sexuale cu bărbații în Asia de Sud-Est, China și în alte țări. 
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9. Bărbații care ascultă programele Femeile speranței, se 

roagă pentru femeile din lumea întreagă și îi învață pe alți 

bărbați despre nevoile femeilor și cum pot avea familii 

mai sănătoase și relații mai împlinite. Lăudat fie 

Dumnezeu pentru pastorii care ascultă emisiunile pentru 

femei și pot să le înțeleagă mai bine pe femeile din 

bisericile și comunitățile lor.  

10. Înțelepciune pentru coordonatoarea, traducătoarea și 

producătoarea misiunii Femeile speranței din Myanmar, și 

pentru membrele echipei care produc în limba birmană. 

Rugați-vă ca emisiunile în limba S'gaw Karen să poată fi 

răspândite prin dispozi�ve media, chiar dacă nu mai sunt 

difuzate la radio. 

11. Protecție și o sănătate bună pentru stafful și 

ascultătoarele din Myanmar care se confruntă cu 

probleme medicale serioase și au resurse limitate. 

12. Femeile creș�ne care trăiesc cu soți sau părinți care nu 

Îl urmează pe Hristos. Rugați-vă ca Dumnezeu să le facă 

tari în credință și pline de afecțiune pentru cei care sunt răi 

și abuzivi față de ele. 

13. Membrele echipei Femeile speranței care produc în 

limbile Tagalog, Cebuano, Ilocano (Eva, Flordeliza, 

Asuncion, Mariscris, Purther, Crisanto și Max) și ajung la 

femeile din Filipine prin emisiuni de radio, grupuri de 

rugăciune, centre pentru femei și lucrare în închisori. 

Rugați-vă și pentru misionara româncă Alina Vodă, care 

slujește la Centrul Creș�n Rapha dintr-o suburbie săracă a 

orașului Manila, acordând asistență medicală și spirituală 

femeilor și copiilor. 

14. Ascultătorii să înțeleagă nevoia lor de a primi iertarea 

lui Dumnezeu și să afle despre speranța pe care le-o oferă 

printr-o relație cu El, după ce L-au primit pe Isus ca 

Mântuitor al lor personal. „Dar Dumnezeu Își arată 

dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 

păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) 

15. Înțelepciune pentru membrele echipei Femeile 

speranței din Filipine care trebuie să răspundă la sute de 

mesaje pe care le primesc în fiecare lună de la �nere care 

se confruntă cu probleme în relații și cu dileme morale.

16. Navy So, coordonatoarea lucrării cu femeile de la TWR 

Cambodgia. Navy traduce calendarul și produce emisiunea 

Femeile speranței în limba khmeră. Lăudat să fie Dumnezeu 

pentru cele 100 de grupuri de rugăciune din Cambodgia 

care primesc 2 800 de calendare.

17. Mamele cambodgiene care se luptă să asigure hrana 

zilnică pentru copiii lor. Rugați-vă ca bisericile locale să le 

ajute să-și dezvolte anumite abilități pentru a cul�va 

legume care să le asigure hrana și pentru a produce obiecte 

pe care să le vândă. 

18. Echipa TWR Cambodgia să con�nue să viziteze, să 

asigure hrană și să țină seminarii despre relații și sănătate în 

satele care se confruntă cu probleme cum ar fi violența 

domes�că, jocurile de noroc, abuzul de alcool, divorțul și 

grija pentru familiile numeroase.

19. Femeile din stafful TWR să intre în parteneriat cu 

biserici care ajung la femeile indoneziene sau filipineze 

care lucrează în Singapore și să caute oportunități de a 

distribui programele Femeile speranței pentru a le încuraja 

și a le da învățătură în propria lor limbă. Rugați-vă, de 

asemenea, pentru înțelepciune în slujirea femeilor din 

Singapore.

20. Femeile și copiii din Asia de Sud-Est care trăiesc în 

sărăcie lucie, muncesc din greu, se confruntă cu abuzuri 

groaznice când încearcă să asigure traiul pentru familiile 

lor. Unele dintre ele sunt vândute și pentru sclavie sexuală. 

Rugați-vă să se dezvolte lucrări creș�ne adresate lor, care să 

le ofere locuințe sigure și cursuri de meserii. „Izbăvește-mă, 

Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului 

nelegiuit și asupritor!” (Psalmul 71:4)

21. Echipele Femeile speranței pentru limbile thai și isan 

(Buakab, Kung, Sasitorn, Withida, Rung�p, Songyuth, 

Kumpee și Sunsern) care ajung la femeile din Thailanda, 

inclusiv în căminele pentru refugiați și în închisori. 

22. Să existe resursele financiare necesare ca să se difuzeze 

programele la mai multe stații în partea de sud a 

Thailandei, acolo unde există o mare nevoie de resurse 

creș�ne. Slavă lui Dumnezeu pentru ascultătoarele 

programelor Femeile speranței din Thailanda și Laos care 

pot asculta emisiunile la 38 de stații în limba thai. În felul 

acesta ele pot afla despre mântuirea prin Hristos. 

Rugați-vă pentru:
1. Femeile și fetele din Asia de Sud-Est să afle că Dumnezeu 

le iubește și că ele merită respect și demnitate, ca să poată 

avea grijă de copiii lor și să Îl onoreze pe Dumnezeu prin 

viețile lor.

2. Echipele Femeile speranței din Asia de Sud-Est care scriu 

mesaje, dau telefoane, vizitează și încurajează ascul-

tătoarele. Multe femei spun cât de mult înseamnă pentru 

ele că cineva se gândește la ele și le ascultă. 

3. Mai multe aparate de radio pentru ascultători din țări 

precum Cambodgia, Indonezia, Myanmar și Vietnam prin 

care să se transmită învățături pentru creș�ni și milioane 

de oameni să audă evanghelia. 

4. Dumnezeu să pregătească un coordonator regional 

pentru Asia care să coordoneze echipele și să le încurajeze 

pe femeile care pregătesc programele Femeile speranței în 

28 de limbi. 

5. Să se facă mai mult pentru interzicerea căsătoriei între 

copii, convingându-i pe părinți și pe liderii locali că aceste 

obiceiuri distrug vieți și comunități și duc la con�nuarea 

cercului vicios al sărăciei. 

6. Înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu pentru 

echipele Femeile speranței care produc emisiuni în 

indoneziană și javaneză (Susi, Wihani, Lilik, Arin și dr. 

Megawa�), aducând vestea bună femeilor lipsite de 

speranță. Rugați-vă și pentru echipa care se ocupă de 

relația cu ascultătoarele (Anis, Ratmini, Dahniar), ca 

Dumnezeu să le călăuzească atunci când fac consiliere prin 

scrisori, SMS-uri, mesaje pe WhatsApp, telefoane și vizite 

la ascultătoare.

7. Protecția lui Dumnezeu pentru oamenii și echipamen-

tele de radio din cele 47 de stații din Indonezia și 21 de 

stații din Java care difuzează programele Femeile 

speranței. Slavă Domnului pentru distribuția de aparate 

radio care s-a făcut în zonă, dând oamenilor oportunitatea 

de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu și de a afla adevărul 

despre Isus Hristos. Multe ascultătoare nu ș�u să citească. 

8. Mai mulți creș�ni maturi din această zonă a lumii sau din 

alte țări să audă chemarea lui Dumnezeu de a deveni 

misionari. „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! 

Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la 

secerișul Său.” (Luca 10:2) 
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