
 Femeile din Asia de Nord-Est 

trăiesc în țări precum China, 

Japonia, Coreea de Nord și 

Coreea de Sud și duc vieți 

foarte diferite, în funcție de 

par�cular i tăț i le  pol i�ce, 

economice și  sociale din 

fiecare țară. Misiunea Femeile 

speranței  încearcă să se 

adreseze nevoilor specifice din fiecare țară. 

    Femeile din China se confruntă cu provocări mari, unele 

dintre acestea fiind cauzate de concepția tradițională că 

femeile sunt mai puțin valoroase decât bărbații. Poli�ca 

demografică a copilului unic impusă de statul chinez între 

anii 1979-2015 a dus la provocarea a milioane de avorturi. 

Din păcate, multe familii au insistat ca �nerele mame să-și 

avorteze bebelușii-fe�țe, ca să se asigure că vor naște 

băieți. Din cauza milioanelor de fe�țe cărora nu li s-a 

permis să se nască, țara se confruntă cu alte provocări, 

încercând să rezolve dezechilibrul dintre numărul mic de 

femei aflate la vârsta matură și numărul mare de bărbați 

(aprox. 33 de milioane), care nu își pot găsi soții. 

    În Coreea de Nord, oamenii au acces limitat la hrană, 

condiții medicale și informație. În jur de 18 milioane, 

reprezentând 70% din populație, suferă de malnutriție și 

se confruntă cu probleme medicale. Unele femei riscă 

totul încercând să scape din țară și adeseori sunt forțate să 

lucreze în bordeluri sau să se căsătorească cu bărbați din 

China. Dacă sunt prinse de autoritățile chineze, multe 

dintre ele riscă să fie expulzate și trimise înapoi în Coreea 

de Nord, unde vor fi torturate în lagăre de muncă sau 

executate. 

   Coreea de Sud oferă acum azil la mai mult de 30 000 de 

persoane care au fugit din Coreea de Nord, incluzând aici 

16 000 de femei care au ajuns în China, Vietnam, Mongolia 

și, în cele din urmă, în Coreea de Sud pentru a-și câș�ga 

libertatea. Echipa Femeile speranței din Coreea de Sud 

dorește să le conducă spre Domnul Isus Hristos. 

26. Creș�nii din Asia de Nord-Est să învingă ispitele, să 

ducă o viață curată, să proclame evanghelia și să aibă 

impact asupra societății. „Voi sunteți lumina lumii. O 

cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, 

ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl 

vostru care este în ceruri.”(Matei 5: 14, 16).

27. Conducătorii țărilor din Asia de Nord-Est care se 

pregătesc pentru un conflict armat în regiune. China 

construiește deja tabere de refugiați la granița cu Coreea 

de Nord. Coreea de Nord deține o rezervă însemnată de 

arme nucleare. Să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se 

facă și în această regiune. 

28. Protecție împotriva hărțuirii sexuale la serviciu. 

Rugați-vă ca bărbații credincioși să stea fermi în credința 

lor și să aibă curajul să intervină de partea femeilor 

abuzate.

29. Tinerele și adolescentele din Cambodgia, Laos, 

Myanmar și Vietnam care sunt în pericol de a fi vândute ca 

„soții” pentru că există prea puține femei în zonele rurale. 

30. Oamenii din această parte a lumii care nu au aflat încă 

de mesajul harului lui Dumnezeu. Cereți-I lui Dumnezeu în 

rugăciune ca femei, bărbați, copii din orice națiune, din 

orice trib și de orice limbă să se plece înaintea lui 

Dumnezeu și să Îl recunoască doar pe El ca Domn. 

31. Femeile și bărbații din această zonă a lumii să aibă o 

întâlnire personală cu Dumnezeul Bibliei și să beneficieze 

de minunea nașterii din nou.
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10. Femeile din China care aparțin unor minorități etnice 

să aibă ocazia de a auzi programele Femeile speranței în 

limba maternă și acestea să răspundă nevoilor sufletului 

lor. 

11. Femeile din China care se gândesc la sinucidere. Rata 

sinuciderii în rândul femeilor din China este cea mai mare 

din lume (aproxima�v 590 de femei pe zi). Rugați-vă ca 

prin programele Femeile speranței aceste femei să audă 

mesajul speranței în Hristos și să vadă care este valoarea 

lor înaintea lui Dumnezeu, Creatorul lor. 

12. Intervenția și protecția lui Dumnezeu asupra femeilor 

care au fost violate, răpite sau duse în sclavie. Datorită 

numărului mic de femei, multe fete străine sau de la țară 

sunt vândute pentru „căsătorie” împotriva voinței lor, iar 

uneori devin soții pentru mai mulți frați. 

13. Părinții chinezi și coreeni să valorizeze viața fetelor, 

conș�en�zând că ele sunt un dar de la Dumnezeu. Avortul 

este folosit ca formă de control a nașterilor fără nicio 

considerație pentru viața care este distrusă. Multe �nere 

au la ac�v mai multe avorturi și nu au auzit despre felul în 

care aceste întreruperi de sarcină le periclitează 

sănătatea și nici despre faptul că avortul este un păcat la 

adresa lui Dumnezeu.

14. Autoritățile chineze să nu mai îi deporteze pe creș�nii 

sud-coreeni care încearcă să îi ajute pe cei refugiați din 

Coreea de Nord.

15. Femeile singure care Îl slujesc pe Domnul și au nevoie 

de mângâiere și încurajare când se confruntă cu necazuri 

fără a avea sprijinul unui soț sau al familiei. 

16. Mamele creș�ne să fie un bun model pentru copiii lor 

prin puterea Duhului Sfânt. Rugați-vă ca ele să iubească 

Cuvântul lui Dumnezeu, să folosească ocaziile care li se 

oferă la biserică de a se închina și de a învăța, să dorească 

să-L slujească pe Dumnezeu și pe ceilalți și să se lupte să 

rămână aproape de Domnul. „Eu am venit ca oile să aibă 

viață, și s-o aibă din belșug.”(Ioan 10:10b). 

17. Echipa coreeană a misiunii Femeile speranței – 

producători, translatori, în total 30 de voluntari care aduc 

speranță și încurajare femeilor din Coreea de Nord, în 

ciuda faptului că nu pot primi răspunsuri din această țară 

atât de izolată de restul lumii.

18. Voluntarii din Coreea de Sud care distribuie femeilor 

străine aflate în țara lor calendare de rugăciune în limbile 

khmeră, chineză, indoneziană, japoneză, tagalog, 

thailandeză și vietnameză. Rugați-vă ca tot mai multe femei 

să se alăture grupurilor de rugăciune prin aceș� imigranți 

din Coreea de Sud.

19. Femeile coreene care trăiesc în alte țări să formeze 

grupuri de rugăciune care să susțină eforturile care se fac 

pentru a ajunge cu evanghelia la cât mai multe femei din 

Coreea de Nord.

20. Dumnezeu să dea bisericii subterane din Coreea de 

Nord putere, perseverență, o credință reînnoită în fiecare zi 

pentru a face față persecuției și greutăților.

21. Protecție pentru organizațiile care trimit radiouri, Biblii 

și ajutoare în Coreea de Nord. „Să nu obosim în facerea 

binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom 

cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la 

toți, și mai ales fraților în credință.” (Galateni 6:9-10)

22. Cei care fug din Coreea de Nord și trec clandes�n 

granițele țării spre China, apoi se îndreaptă spre Vietnam și 

Mongolia pentru a ajunge, în cele din urmă, în Coreea de 

Sud. Coreea de Sud găzduiește peste 30 000 de nord-

coreeni, din care 16 000 de femei. Aceș�a simt acut lipsa 

familiilor rămase în țară și se luptă să găsească un loc de 

muncă. 

23. Protecție pentru femeile nord-coreene care au intrat 

ilegal în China ca să scape de foamete și adesea sunt forțate 

să lucreze în bordeluri sau să se mărite cu bărbați chinezi. 

Rugați-vă pentru sud-coreenii care îi învață pe nord-coreeni 

adevărurile lui Dumnezeu în China și în alte țări. 

24. Cei mai mulți nord-coreeni care trăiesc în lipsuri, sub un 

regim poli�c opresiv. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i 

izbăvească pe copiii Lui de sub această opresiune. „Domnul 

a zis:  Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, 

și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina 

asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.”(Exod 3:7).

25. Tinerii din Japonia care susțin că nu cred în Dumnezeu, 

declarându-se atei și agnos�ci. Rugați-vă pentru creș�nii 

din această țară să aibă o mărturie puternică.

Rugați-vă pentru:

1. Creș�nii din Asia de Nord-Est să trăiască în așa fel încât 

să Îl onoreze pe Dumnezeu prin viețile lor, reflectând prin 

comportamentul lor învățăturile din Cuvântul lui 

Dumnezeu. „Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu 

purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți 

po�ele.”(Romani 13:14)

2. Femeile creș�ne din toată lumea care se roagă astăzi 

împreună, cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune 

organizate în 170 de țări.

3. Soțiile să rămână în con�nuare puternice în adevărul lui 

Dumnezeu, în ciuda suferințelor pe care le îndură din 

cauza credinței creș�ne și a opoziției din partea soților 

necredincioși.

4. Călăuzirea lui Dumnezeu și putere fizică pentru echipa 

de producție a programelor Femeile speranței în limba 

mandarină. Rugați-vă ca ascultătorii programelor pe unde 

scurte sau pe internet să răspundă ofertei de salvare a lui 

Hristos. 

5. Femeile din cele 36 de grupuri de rugăciune din China, 

Hong Kong, Singapore și Taiwan care citesc traducerea în 

chineză a cererilor de rugăciune și apoi se roagă fiecare în 

limba sau dialectul ei.

6. Protecția lui Dumnezeu asupra femeilor chineze 

implicate în lucrarea de ves�re a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să le binecuvânteze cu sănătate, 

cu op�mism și cu toate resursele necesare.

7. Femeile din China care sunt obligate să facă operații de 

sterilizare. Rugați-vă, de asemenea, pentru femeile care 

au avut de plă�t amenzi sau au suferit abuzuri fizice și 

închisoare pentru că au refuzat să-și avorteze copiii.

8. Presiunea care există în familiile din China, unde cei mai 

mulți adulți nu au frați și surori, mătuși sau unchi. Adeseori 

cuplurile trebuie să aibă grijă de patru părinți bătrâni. 

Multe familii �nere aleg să nu aibă copii din mo�ve 

financiare.

9. Mai multe fete din China să aibă ocazia să studieze. 

Mulți părinți con�nuă să creadă că e o pierdere de �mp și 

de bani să investeș� în educația unei fete. Drept urmare, 

multe femei nu pot obține slujbe mai bune din cauza lipsei 

de pregă�re.
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