
Dacă Isus s-ar întoarce pe pământ pentru 
o zi, ar putea alege să meargă printre 
săracii din Asia de Sud. Acolo, așa cum a 
făcut în Pales�na de altădată, El ar putea 
să a�ngă viețile văduvelor și ale orfanilor. 

Asia de Sud este un loc plin de pericole 
pentru femei și fete. Violența domes�că, 
t rata m e nt u l  p l i n  d e  c r u z i m e  a l 

văduvelor, căsătoria minorilor, moartea survenită în urma 
schingiuirii în scopul obținerii unei zestre mai mari, traficul 
de persoane, violurile, avortarea bebelușilor de sex 
feminin sunt prac�ci culturale care distrug multe vieți în 
Afganistan, India, Nepal și Pakistan. Educația fetelor nu 
este o prioritate, iar fetele care merg la școală sunt adesea 
atacate și ridiculizate.

Limitele legale pentru căsătorie sunt adeseori ignorate. În 
multe cazuri fetele sunt forțate să se căsătorească cu 
bărbați mult mai în vârstă decât ele. Fetele mirese devin 
de multe ori �nere mame și apoi văduve care se simt 
rușinate dacă vor să se mai recăsătorească. În India există 
aproape 40 de milioane de văduve, multe asigurându-și 
traiul din cerșit sau pros�tuție. Unii conducători din Asia 
de Sud, precum și organizații străine încearcă să îmbună-
tățească viața femeilor, dar sarcina de a schimba prac�cile 
culturale și mentalitățile este foarte dificilă. La lupta pen-
tru supraviețuire a multor femei din Asia de Sud se adaugă 
și alte probleme: numărul insuficient al clinicilor și al 
cadrelor medicale în mediul rural, poluarea, suprapopula-
rea din marile orașe, războiul și dependența de droguri. 

Libertatea religioasă, chiar dacă este garantată prin lege, 
nu reprezintă o realitate pentru cei mai mulți creș�ni.  Sub 
acuzația de prozeli�sm, aceș�a riscă să primească amenzi 
sau să ajungă la închisoare, fără să mai vorbim despre 
actele de violență comise împotriva lor de vecini sau de 
membrii familiei. 

TWR Femeile speranței aduce speranța în Isus femeilor din 
Asia de Sud prin rugăciune și prin programe care se 
adresează nevoilor lor fizice, emoționale și spirituale.

23. Oferte de muncă pentru văduvele din Afganistan. 
Vârsta medie a unei văduve afgane este de 35 de ani și 
94% dintre acestea sunt analfabete. Cele mai multe 
văduve au mai mulți copii în întreținere. „Eu sunt sărac și 
lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu eș� ajutorul și 
izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!” (Ps. 40:17).

24. Oamenii din Afganistan și Pakistan să aibă libertatea 
de a-și alege religia, de a-și exprima convingerile, de a 
distribui literatură și de a asculta programe creș�ne la 
radio. Există multe radiouri și programele despre 
dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu  și despre 
harul Lui pot ajunge în multe case, la femeile care trăiesc 
în izolare și frică. Rugați-vă ca aceste femei să cunoască 
adevărul și acest adevăr să le facă libere (Ioan 8:32).

25. Autoritățile statului și creș�nii să ajungă la cei săraci, la 
femeile marginalizate, ajutându-le să asigure copiilor lor 
cele necesare vieții, educație și dreptul la căutarea 
fericirii și a demnității. 

26. Ascultătorii să fie în stare să înțeleagă conceptele 
evangheliei: harul, iertarea, pocăința (Efeseni 2:8, 9).

27. Dumnezeu să-i cerceteze pe liderii din Asia de Sud  
într-un mod supranatural și să le descopere pe Isus, așa 
cum i s-a întâmplat și lui Saul pe drumul Damascului. 
Rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să deschidă ochii 
orbilor, să înmoaie inimi, să le convingă de păcat și să 
aducă o viață nouă (Faptele apostolilor  9:3-6).

28. Fetelor și femeilor din Asia de Sud să li se permită să 
meargă la școală, ca să se poată îngriji mai bine de 
familiile lor. Există puțini profesori calificați în mediul 
rural și foarte puține profesoare care să se ocupe de fete.

29. Conducătorii din Asia de Sud să îi educe pe poli�cieni, 
jurnaliș�, patroni și întreaga societate în legătură cu 
valoarea femeii și a fe�țelor nou-născute, as�el încât 
prac�cile culturale dăunătoare să fie schimbate.

30. Mai multe moașe calificate, obstetricieni, ginecologi 
să contribuie la îmbunătățirea serviciilor de sănătate și 
să salveze viețile femeilor însărcinate și a bebelușilor.  

31. Înțelepciune și o mai bună pregă�re a personalului și 
voluntarilor TWR Femeile speranței care îi consiliază și 
dau învățătură ascultătorilor acestor programe și celor 
care se roagă folosind calendarul. Mulți dintre aceș�a 
sunt foarte săraci, trăiesc în condiții groaznice și înțeleg 
destul de puțin dragostea lui Isus pentru ei. 
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6. Femeile din India să se ridice împotriva presiunii 
culturale și familiale de a naște băieți, o obligație care le 
determină adesea să-și avorteze bebelușii sau să îi ucidă 
imediat după ce s-au născut, dacă sunt fe�țe.

7. Sănătate și siguranță pentru tot stafful și voluntarii 
Femeile speranței din Asia de Sud. Rugați-vă, de 
asemenea, și pentru familiile lor. 

8. Tinerele mame să înțeleagă că laptele de la sân asigură 
an�corpi de protecție și nutrienți esențiali, care le 
întărește bebelușilor sistemul imunitar și reduce riscul 
îmbolnăvirilor sau chiar al mortalității.

9. Fondurile necesare  pentru a con�nua producerea 
programului Femeile speranței în 15 limbi din cele 
vorbite în Asia de Sud și pentru a face posibilă 
producerea lui și în alte limbi. 

10. Autoritățile să îi protejeze pe creș�nii din Asia de Sud, 
precum și casele, bisericile, școlile și orfelinatele lor. 
Rugați-vă pentru creș�nele care au fost violate, bătute, 
arse și pentru familiile celor care au fost omorâte.

11. Pentru echipa Femeile speranței din Nepal (Sarita, 
Tulsa, Krishna, Boby, Kalpana, Shan�, Prap�, Uma, 
Kanchhi, Rekha, Anugrah și Bina). Rugați-vă ca 
ascultătorii să învețe despre Dumnezeu și să primească și 
alte informații u�le despre sănătate, relații etc. 

12. Femeile nepaleze care au fost abandonate de soții lor 
pentru că nu le-au dăruit un băiat. Rugați-vă ca acele 
femei să afle că Dumnezeu nu le va părăsi niciodată și că 
El întotdeauna le va iubi și va avea grijă de ele.

13. Fe�țele nepaleze care, încă de la vârsta de 5 ani, sunt 
vândute de familiile lor ca servitoare în India și China. 
Unele sunt forțate să lucreze multe ore, sunt prost hrăni-
te și dorm pe podea. Rugați-vă, de asemenea, pentru 
fetele care sunt vândute la bordeluri, violate, torturate și 
obligate să își ofere serviciile multor bărbați în fiecare zi.

14. Oamenii din Nepal care și-au pierdut casele, vitele și 
recoltele din cauza cutremurelor și inundațiilor. Rugați-
vă pentru mai multe resurse pentru TWR Nepal și pentru 
siguranța echipei care călătorește în zonele afectate 
pentru a oferi sinistraților mâncare, lenjerii de pat, 
săpun, radiouri și alte ar�cole necesare.

15. Familiile din Nepal aflate într-o sărăcie lucie, având 
slabe speranțe pentru un viitor mai bun. Rugați-vă ca mulți 
să audă despre dragostea lui Hristos pentru ei și despre 
demnitatea pe care El le-o oferă, când devin copii ai lui 
Dumnezeu. 

16. Stafful Femeile speranței să poată con�nua să țină 
cursuri de educație sau de abilități prac�ce.

17. Mamele din Asia de Sud să ș�e că fiicele lor sunt 
valoroase și merită să fie protejate, tratate cu demnitate și 
iubite. Rugați-vă, de asemenea, și pentru soacre ca să-și 
aprecieze nurorile și să îi învețe și pe fiii sau pe nepoții lor 
să le trateze cu respect.

18. Femeile proaspăt căsătorite din Asia de Sud care trăiesc 
cu amenințarea de a fi arse de vii, bătute sau determinate 
să se sinucidă din cauza tratamentului inuman primit din 
partea soțului sau a familiei acestuia. Rugați-vă ca aceste 
violențe, acceptate cultural chiar de către femei, să nu mai 
fie tolerate.

19. Femeile și fetele din Asia de Sud care aparțin altor religii 
să audă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și să 
experimenteze pacea pe care El le-o poate oferi. Rugați-vă 
pentru cele care sunt legate de forțe demonice, de 
vrăjitorie, și au nevoie de eliberare prin Isus Hristos.

20. Programele Femeile speranței emise în limbile pashto, 
punjabi și urdu să fie ascultate de cât mai mulți în 
Afganistan și Pakistan și să fie disponibile pe internet 
pentru vorbitorii acestor limbi care sunt împrăș�ați în 
diverse colțuri ale lumii. Rugați-vă pentru ca mai multe 
femei creș�ne, care înțeleg viziunea islamică asupra lumii, 
să poată să consilieze prin telefon și să răspundă 
întrebărilor pe care le pun ascultătoarele. 

21. Femeile care se luptă cu depresia să experimenteze că 
Dumnezeu este aproape de cei cu inima înfrântă și că El îi 
mântuiește pe cei cu duhul zdrobit (Psalmul 34:18).

22. Pentru multele familii care au fost devastate de 
comerțul cu droguri în Afganistan. Multe femei afgane 
folosesc droguri dorind să scape de realitatea cruntă în 
care trăiesc. Unele își vând copiii pentru a-și sa�sface 
dependența. 

Rugați-vă pentru:
1. Femeile din A a de Sud să înțeleagă că Isus Hristos le si

iubește și le dă speranță și vindecare. Rugați-vă pentru cele 

care au venit la Hristos prin lucrarea PANI a TWR în 

Pakistan, Afganistan și în nordul Indiei. Rugați-vă ca ele să 

se întărească în noua lor credință. 

2. Putere și înțelepciune pentru membrii echipei Femeile 
speranței care emit pentru diferite limbi vorbite în India: 
Deena, Dipali, Sneha, Malabika pentru limba assameză; 
Indrani, Maitri, Ruma, Malaya, Sandhya, Khrishna, 
Balaka, Purnya, Stella, Mita, Ratna, Minakshi, Mitali, 
Rumi, Rima și Sumita pentru limba bengaleză; 
Evanghelina, Rekha, Snehlata, Ila și Neha pentru limba 
gujara�; Meena, Mona, Reena, Chris�ne și Kanta pentru 
limba hindi; Abhilasha, Ashwini, Rekha și Rosy pentru 
engleza indiană; Rosy, Mabel, Elizabeth și Sunita pentru 
limba kannada; Sisy, Susy și Shirly pentru limba 
malayalam; Parisuta,  Jemima, Kalyani,  Bi jaya, 
Sanjuprabha, Nibedita, Prasanna și Jena pentru limba 
oriya; Angelina, Surinder, Vinita, Smrita, Ruth și 
Gurwinder pentru limba punjabi; Thangam, Jessica, 
Esther, Jessie, Rani, Dorothy, Juliet, Vasantha, Pricilla, 
Kaarunya și Sheela pentru limba tamil; și Lily, Suma, 
Prasana și P. Sujatha pentru limba telugu. Ele se confruntă 
cu multe provocări. 

3. Femeile care nu ș�u să citească și în consecință învață 
prin comunicare orală. Programele audio sunt o unealtă 
valoroasă pentru aceste femei și pentru familiile lor. 
Femeile speranței le oferă informații esențiale despre 
sănătate, sfaturi prac�ce pentru ges�onarea relațiilor și 
principii spirituale de viață folosind radioul, internetul și 
alte dispozi�ve media. 

4. Grupurile de femei din India, Nepal, Pakistan, care se 
întâlnesc să asculte programele Femeile speranței, 
discută pe marginea subiectelor, se încurajează una pe 
alta și se roagă împreună.

5. Protecție și demnitate pentru femeile și fe�țele din 
India și Nepal, unde avortul, pruncuciderea, violul, 
maltratarea din mo�ve financiare (creșterea zestrei), 
traficul de ființe umane sunt tragedii la ordinea zilei 
(Psalmul 82:3-4).
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