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Rugăciune pentru femei
cu impact în lume 

 În ciuda multor piedici și 

indiferent dacă primesc sau nu 

recunoaștere din partea celorlalți, 

femeile reușesc să facă schimbări 

pozi�ve în viața familiilor lor, a 

prietenilor și a societății. Chiar 

dacă istoria nu consemnează, 

femeile au exercitat de-a lungul 

�mpului o puternică influență în 

educație, medicină, poli�că, 

lucrarea creș�nă, ș�ință și în multe alte domenii. 

Dumnezeu le-a dat femeilor capacitatea de a găsi căi de 

vindecare pentru o lume zdrobită, de la mângâierea 

muribunzilor până la guvernarea țărilor. 

 Dr. Catherine Hamlin este un as�el de exemplu 

extraordinar. Dr. Hamlin și soțul ei au fost medici 

obstetricieni ginecologi, care s-au mutat din Australia în 

E�opia la sfârșitul anilor '50 pentru a pune bazele unei 

școli de moașe în Addis Abeba. Ei au perfecționat o 

tehnică chirurgicală de închidere a fistulelor suferite de 

către femei în �mpul nașterilor și au fondat Fistula 

Hospital din Addis Abeba, singurul centru medical la 

vremea aceea de tratare a acestei afecțiuni.

 Doamna Catherine a con�nuat să prac�ce 

medicina și după moartea soțului ei în 1993. Munca ei a 

schimbat viața a mai mult de 50 000 de femei și a lăsat în 

urmă o moștenire medicală impresionantă: peste 550 de 

persoane instruite din punct de vedere medical, un centru 

de reabilitare, Colegiul pentru Moașe „Hamlin” și 34 de 

centre rurale de sănătate. Dr. Hamlin are acum 93 de ani. 

 O moștenire ca cea lăsată de Dr. Hamlin ne 

reamintește de felul incredibil în care Dumnezeu poate 

folosi femeile. Cu ocazia aniversării, pe 8 Mar�e, a Zilei 

Internaționale a Femeii, haideți să sărbătorim și să ne 

rugăm întreaga lună pentru nenumăratele femei care, cu 

mult curaj, schimbă istoria lumii și aduc o transformare 

pozi�vă în viața multora. 

24.  Înțelepciunea și protecția lui Dumnezeu peste femeile 

care, cu mult curaj, vizitează taberele de refugiați, 

pentru a le spune oamenilor despre Isus și a-i încuraja să 

asculte programele TWR.

25.  Femei și fete ca să ș�e care este iden�tatea lor în Hristos 

și care este valoarea lor în cadrul familiei, bisericii și 

societății. 

26. Femei și fete care au rupt legăturile vrăjitoriei, au 

renunțat la cultul strămoșilor și la alte religii false și acum 

Îl urmează pe Hristos. Multe dintre ele sunt respinse de 

familie și adesea își pun viața în pericol. Rugați-vă să 

experimenteze puterea Duhului Sfânt, în condițiile în 

care sacrifică mult pentru Dumnezeul și Salvatorul căruia 

I se închină și Îi slujesc.

27. Femeile credincioase să vadă nevoile din biserica lor și să 

se implice în slujiri creș�ne, potrivit cu darurile pe care le 

au de la Dumnezeu.

28. Femeile creș�ne care sunt ospitaliere, invitând oameni 

sărmani în casa lor și neașteptând nimic în schimb. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să le poarte de grijă lor și 

familiilor lor. 

29. Persoanele care lucrează pentru a salva copiii folosiți în 

rețelele de pros�tuție. Rugați-vă ca aceș� copii să aibă 

un loc sigur unde să trăiască, să primească vindecare și să 

învețe despre Dumnezeu. (Proverbe 31:8-9)

30.  Femeile care sunt prietene sau le ajută pe cele care se 

gândesc să scape de o sarcină prin avort. Multe femei 

simt o presiune din partea membrilor familiei, 

partenerilor și autorităților ca să opteze pentru avort, 

pentru că au fost învățate că bebelușii pe care îi poartă 

în pântece nu sunt decât o masă amorfă de țesut. 

31.  Femeile să experimenteze adevărata bucurie care vine 

din lăudarea lui Dumnezeu în mijlocul durerii și 

disperării. Rugați-vă pentru femeile care trec prin 

suferințe și depresie și nu sunt în stare să se roage. 
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7.  Femeile din organizații care lucrează cu lideri la nivel local, 

național sau internațional pentru a aduce speranță și un 

viitor mai bun vic�melor sclaviei, exploatării sexuale sau 

ale altor forme de opresiune. 

8.  Evenimentele organizate în toată lumea cu ocazia Zilei 

Internaționale a Femeii, la care se vor sărbători marile 

realizări ale femeilor de-a lungul istoriei la nivel cultural, 

economic, poli�c, social și religios. Rugați-vă ca oamenii 

să fie încurajați să sprijine femeile care vor să facă 

schimbări pozi�ve în familia și în comunitatea lor. 

9.    Moașele să primească intruirea adecvată pentru a avea 

grijă de femeile care nasc. Rugați-vă pentru femeile 

creș�ne care susțin financiar lucrări medicale, ajutând 

femeile care suferă de fistule, prolaps uterin etc. să 

poată beneficia de operațiile necesare.

10.  Femeile creș�ne care lucrează în clinici și spitale și care 

se confruntă cu lipsa personalului sau a medicamentelor 

să poată împlini, în aceste condiții, nevoile nenumărate 

ale celor bolnavi și lipsiți de ajutor.

11.  Femeile care lucrează în birouri și sunt hărțuite, tratate 

cu imper�nență și prost plă�te. Rugați-vă ca superiorii 

lor, directorii sau patronii, fie ei bărbați sau femei, să le 

arate respect femeilor care lucrează pentru ei. 

12.  Învățători, profesori și educatori, să le arate respect 

elevelor și studentelor și să le dea încrederea de care au 

nevoie pentru a-și împlini îndatoririle școlare. 

13. Femeile implicate în domenii ca inginerie, matema�că, 

cercetare ș�ințifică și alte profesii despre care se crede 

că sunt des�nate doar bărbaților. Rugați-vă să își 

folosească cu încredere abilitățile intelectuale de la 

Dumnezeu. 

14. Fetele să găsească modele printre ar�ș�i creș�ni, care 

trăiesc o viață morală, în ascultare de Hristos. Rugați-vă 

ca aceș� prieteni-model să le încurajeje pe fete să se 

respecte pe ele însele prin felul în care se îmbracă și se 

poartă cu ceilalți. 

15. Femei care sunt în perioada de doliu în urma pierderii 

părinților, soțului, copiilor sau a altor membri ai familiei 

ca să cunoască pacea lui Dumnezeu. Rugați-vă ca 

Dumnezeu să le ajute să treacă prin această experiență 

cu bine și să vadă ce are El pregă�t pentru ele în viitor. 

16. Tați, soți, frați și alte persoane să permită femeilor să-și 

a�ngă potențialul maxim și să-și folosească darurile 

primite de la Dumnezeu. 

17.  Femeile sau fetele care nu au posibilitatea să învețe să 

scrie și să citească. Rugați-L pe Dumnezeu să le ajute să 

afle că El le iubește, are un scop pentru ele și că dorește 

ca ele să își folosească darurile pentru slava Lui. Multe 

as�el de persoane sunt înzestrate cu o capacitate 

fantas�că de a memora can�tăți uriașe de informații și 

au talente extraordinare de care alții ar putea beneficia. 

18.  Protecția lui Dumnezeu asupra persoanelor care le ajută 

pe femeile vic�me ale violenței domes�ce. Rugați-vă ca 

autoritățile să aresteze și să pedepsească pe cei care 

abuzează  de  a l ț i i  fo los ind  cuv inte  dure ,  un 

comportament autoritar sau abuz fizic și sexual pentru a 

le determina pe femei să trăiască în frică și rușine.

19.  Femeile care asigură îmbrăcăminte, îngrijire medicală, 

un adăpost sigur sau plătesc taxele școlare pentru orfani. 

Rugați-vă pentru fetele care își îngrijesc singure sau îi 

ajută pe bunici să-i îngrijească de frățiorii lor mai mici.

20.  Văduvele și soțiile abandonate care muncesc din greu 

pentru a-și întreține familia. „Faceți dreptate celui slab și 

orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, 

scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor 

răi.” (Psalmul 82:3-4)

21. Echipele de la TWR „Femeile Speranței” care vizitează 

femeile din închisoare în Angola, Albania, Brazilia, 

Cambodgia, Republica Democra�că Congo, E�opia, 

Ghana, Indonesia, Coasta de Fildeș, Kenia, Liberia, 

Nepal, Paraguay, Portugalia, Africa de Sud, Tanzania, 

Thailanda și din alte țări.

22.  Tot mai multe femei și fete să îndrăznească să își spună 

cuvântul și să facă pași pentru a-și îmbunătăți viața. În 

unele culturi părerile femeilor nu sunt luate în 

considerare și bărbații din familie iau toate deciziile care 

controlează viața de zi cu zi a femeilor. 

23. Femeile care muncesc din greu pentru a asigura apă 

potabilă, ca să prevină anumite boli în rândul familiilor și 

comunităților din care fac parte, încurajând as�el un s�l 

de viață sănătos, care Îl glorifică pe Dumnezeu. 

Rugați-vă pentru:

1.   Liderii guvernelor, ai bisericii și ai comunității locale 

pentru a permite fetelor și femeilor să își a�ngă 

potențialul maxim și să îndrăznească să devină ar�ste, 

atlete, femei de afaceri, doctori, muzicieni, asistente, 

profesoare, mame și soții care aduc un beneficiu în viața 

altora și Îl onorează pe Dumnezeu prin ceea ce fac. 

2.  Protecția, călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu 

pentru sutele de femei care lucrează ca angajate sau ca 

voluntare pentru proiectul „Femeile speranței” și se 

confruntă cu multe provocări încercând să ajungă la 

femeile care au nevoie de prietenie și de dragostea lui 

Dumnezeu. 

3.    Perseverență în rugăciune pentru miile de femei care fac 

parte din sute de grupuri de rugăciune ale proiectului 

„Femeile Speranței” al TWR în Africa, America, Asia și 

Europa și care au acceptat chemarea lui Dumnezeu 

pentru această slujire prin rugăciune. Rugați-vă pentru 

cele care traduc lunar calendarele de rugăciune în peste 

85 de limbi și pentru cele care le distribuie, ca as�el femei 

din 125 de țări să se roage împreună spre slava lui 

Dumnezeu. 

4.   Femeile care traduc și citesc textele pentru programele de 

radio; pentru femeile care produc programele „Femeile 

Speranței”  în 70 de limbi. Rugați-vă ca aceste programe 

să le încurajeze pe femeile care și-au pierdut speranța, să 

le întărească pe cele care se simt slabe, să le ridice pe cele 

căzute, să le provoace la acțiune pe cele sănătoase, să le 

ajute pe cele care au nevoie de asistență, să le inspire pe 

ascultătoare să rămână aproape de Dumnezeu și să le 

amintească celor care trăiesc în izolare că nu sunt 

singure. 

5.  Femeile care s-au mutat într-o țară străină, în sate izolate, 

în orașe aglomerate sau în mahalale respingătoare 

pentru a deschide sau a lucra la clinici, în școli, biserici, 

adăposturi și alte ins�tuții care se ocupă de oamenii 

nevoiași și singuri. 

6.  Femeile care lucrează în birouri guvernamentale și ocupă 

funcții de conducere în societate. Rugați-vă să apere 

femeile și copiii și să încurajeze oficialitățile să îi aresteze 

pe cei care îi abuzează. 


	Page 1
	Page 2

