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25. Autoritățile din România să accepte modificarea 
Cons�tuției privind definirea căsătoriei ca unirea 
dintre un bărbat și o femeie.

26. Angajații și voluntarii Femeile speranței care 
organizează întâlniri cu ascultătorii pe teme medicale 
și spirituale și trebuie să răspundă întrebărilor 
acestora.

27.  Translatorii și coordonatorii de rugăciune care traduc 
calendarul în peste 85 de limbi și îl distribuie în 125 de 
țări. Rugați-vă pentru stațiile de radio care difuzează 
zilnic mo�vele de rugăciune, ca cei care nu ș�u să 
citească să se roage împreună cu noi. 

28. Femeile singure care pornesc radioul din lipsă de 
companie și descoperă programele TWR. Rugați-L pe 
Dumnezeu să se descopere acestor femei și ele să 
înțeleagă nu doar că producătoarelor emisiunii le pasă 
de ele, dar și că Tatăl din ceruri le iubește.

29. Copiii din România care sunt analfabeți sau 
abandonează școala din cauza sărăciei sau din lipsa 
interesului familiei pentru educație.

30. Planificarea conferinței de leadership a misiunii 
Femeile speranței. 
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   Multe fete au beneficiat de eforturile depuse în ul�ma 
vreme în anumite țări pentru a le asigura un venit, școli mai 
sigure sau dascăli femei. Amin�m de asemenea și mișcările 
care denunțau violența și prac�cile culturale barbare care 
împiedicau fetele să beneficieze de educație. Totuși, la nivel 
mondial, aproxima�v 62 de milioane de fete cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 15 ani nu sunt școlarizate. 
    Sărăcia este un factor major care limitează accesul fetelor 
la educație. Alți factori ar fi căsătoriile la vârste fragede și 
sarcinile în rândul adolescentelor, pericolul violențelor 
sexuale, lipsa în zonă a școlilor cu predare în limba maternă, 
lipsa apei și a condițiilor igienico-sanitare în școli.
   Educația poate transforma viața fetelor și poate aduce 
multe beneficii în rândul comunităților. Femeile care au 
terminat o școală gimnazială pot obține salarii mai bune. 
Foarte probabil că mamele educate vor asigura o educație 
mai bună copiilor lor și le vor crea condiții de trai mai bune: 
mâncare mai hrănitoare, apă potabilă și un mediu mai sigur.
    Multe femei care provin din culturi ale oralității, dar care 
au învățat să citească, au o dificultate de a înțelege ce citesc 
pentru că nu acesta este modul lor obișnuit de a învăța. Ele 
învață prin auzire, repe�ție și memorare. As�el de persoane 
au capacitatea de a memora can�tăți mari de informație și 
vorbesc două sau mai multe limbi.  Cu toate acestea, femeile 
din toate culturile doresc să aibă șansa de a se bucura de 
educație sau de cursuri prac�ce pentru a-și dezvolta 
anumite abilități și pentru a avea o viață mai bună. Femeile 
creș�ne doresc să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu și cum 
să aplice adevărurile biblice la viața lor. 
   Femeile speranței face adevărurile Bibliei accesibile prin 
programe radio și oferind informații și sfaturi prac�ce legate 
de sănătate, nutriție, familie, în emisiuni transmise cu 
dragoste, ca de la prietenă la prietenă. Grupurile de 
rugăciune, seminariile, cursurile prac�ce îmbogățesc viața 
femeilor oferindu-le demnitate prin faptul că ele află că lui 
Dumnezeu Îi pasă de ele și că dorește ca ele să se dezvolte 
ducând o viață care să Îl glorifice pe El.

Surse: 

h�ps://www.unicef.org/educa�on/bege_70640.html

h�ps://www.cia.gov/library/publica�ons/the-world-

factbook/fields/2103.html#xx

h�ps://www.hrw.org/report/2016/06/10/educa�on-deficit/failures-

protect-and-fulfill-right-educa�on-through-global 

h�ps://www.hrw.org/news/2016/06/09/school-doors-closed-

millions 
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7.  Înțelepciune pentru cei care pregătesc programele 
Femeile speranței pentru femei analfabete, care 
învață mai bine prin experimentare, asociere, 
repetare și interacțiune.

8.  Autoritățile locale să comunice cetățenilor că toți cei 
care vor încerca să împiedice fetele să meargă la 
școală vor fi sancționați.

9.   Fetele care au fost bătute sau asupra cărora s-a arun-
cat cu acid pentru că au mers la școală.

10. Femeile din Tanzania care învață să coasă într-un 
atelier de croitorie din Casa Hannah, unde le sunt 
puse la dispoziție 27 de mașini de cusut. Încă nu au 
mese de lucru, electricitate și apă curentă. Rugați-vă 
să se sape cât mai curând o fântână, ca să poată 
beneficia de condițiile necesare pentru a învăța și să 
gătească. 

11. Înțelepciune și unitate pentru echipa Femeile 
speranței din Khmer, care călătorește în satele din 
Cambodgia pentru a ține seminarii cu tema�că 
medicală și pentru a-i încuraja pe oameni să asculte 
programele radio și să învețe despre Dumnezeu. 

12. Liderii comunităților pentru a asigura copiilor săraci 
uniforme și ca să dorească și să poată elimina taxele 
școlare. Multe state declară că asigură educație 
gratuită, dar familiile sărace tot nu pot să-și trimită 
copiii la școală.

13. Producerea și mul�plicarea CD-urilor cu programele 
Femeile speranței. Cum nu pot folosi no�țele sau 
Biblia, femeile care nu ș�u să citească au nevoie să 
asculte programele de mai multe ori pentru a 
memora învățătura și pentru a o aplica la viața lor. 

14. Duhul Sfânt să lucreze în inima femeilor, pregă�ndu-le 
să primească mesajul de speranță a lui Isus Hristos, 
care a murit pe cruce, plă�nd as�el pentru păcatele 
lor, și apoi a înviat. „Așa este scris și așa trebuia să 
pă�mească Hristos și să învie a treia zi dintre cei 
morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând 
din Ierusalim." (Luca 24 :46-47)

15. Discernământ în selectarea muzicii autohtone pentru 
programele Femeile speranței. Muzica este o unealtă 
importantă  pentru a-i învăța adevărurile lui 
Dumnezeu pe cei care pot comunica doar oral. 

16. Femeile să trăiască în puterea învierii lui Isus, 
bucurându-se și fiind sigure de faptul că El le însoțește 
în fiecare zi, că ele nu sunt niciodată singure.

17.  Cursul de învățare a scrisului și ci�tului, cu o durată de 
șase luni, organizat de TWR Nepal, curs absolvit de 
curând de 19 femei. Condițiile mizere în care au trăit 
le-au împiedicat să meargă la școală. Acum ele pot ci� 
Biblia, indicatoarele de pe stradă etc. Ele au mai multă 
încredere și nu se mai simt rușinate că nu ș�u să 
citească.

18. Fetele care fug pentru a scăpa de căsătoriile forțate, în 
urma cărora sunt retrase de obicei de la școală. Ruga-
ți-vă ca autoritățile să le protejeze pe aceste fete și să îi 
sancționeze pe cei care încearcă să le oblige să se 
căsătorească. 

19.  Înțelepciune în abordarea femeilor analfabete care au 
dificultăți în a înțelege și a par�cipa la un studiu biblic, 
la serviciile de închinare, pentru că nu pot ci� și nu pot 
procesa informația în felul în care o fac oamenii 
alfabe�zați. 

20. Părinții să înțeleagă că prac�cile existente în cultura 
lor, legate de căsătoriile la vârste mici, nu sunt 
benefice pentru fetele lor. Fetele care vor merge la 
școală vor obține salarii mai mari și vor avea familii mai 
bune în viitor. 

21. Femeile sau fetele care sunt izolate de către familiile 
lor din cauza culturii sau a religiei; acestea le interzic să 
meargă la școală pentru a nu fi în prezența altor 
bărbați care nu sunt membri ai familiei.

22. Autoritățile să înțeleagă cât de important este să 
asigure condițiile igienico-sanitare necesare în școli 
(apă, toalete). Multe fete mai mari abandonează 
școala pentru că nu există toalete pentru fete. 

23.  Femeile care sunt obligate să se mărite cu unul dintre 
răpitori în Albania, Bulgaria, E�opia, Kârgâzstan și alte 
țări unde obiceiul răpirii fetelor �nere este încă 
prac�cat. Aceste fete sunt abuzate, obligate să 
abandoneze școala și rareori își mai văd familia. 
Rugați-vă ca legile să se respecte și cei răspunzători să 
fie sancționați.

24. Fetele care muncesc ca să își întrețină familia, care 
ajută la creșterea copiilor mai mici și încearcă în 
același �mp și să frecventeze o școală. Ele se trezesc 
devreme și se culcă târziu, încercând să facă față 
tuturor solicitărilor. 

Rugați-vă pentru:

1.   Să existe mai multe iniția�ve pentru a schimba culturile 
în care se consideră că fetele nu sunt vrednice de 
educație. Rugați-vă ca legile împotriva unor as�el de 
prac�ci care împiedică accesul fetelor la educație să 
fie aplicate.

2.  Călăuzirea lui Dumnezeu și crea�vitate pentru 
traducătorii și producătorii emisiunilor Femeile 
speranței. Sarcina lor este de a face adevărul lui 
Dumnezeu accesibil femeilor analfabete, adaptând 
emisiunile Femeile speranței, sau alte programe de 
teatru radiofonic, pentru a comunica eficient în 
diferite culturi, într-un limbaj al inimii care să fie 
înțeles de ascultătoare. 

3.  Ocazii pentru cele patru miliarde de persoane care 
preferă comunicarea pe cale orală să audă evanghelia 
în s�lul lor de învățare, pentru a putea înțelege și 
răspunde invitației lui Dumnezeu la mântuire. Isus, 
Marele Învățător, a vorbit unor mase de oameni 
analfabeți prin poves�ri și folosind repe�ția, as�el 
încât mesajul Său să ajungă la inimile lor și să aibă 
impact asupra vieții lor. 

4.  Miile de femei credincioase  care fac parte din grupurile 
de rugăciune Femeile speranței din toate colțurile 
lumii. Calendarele de rugăciune sunt traduse oral în 
limbile Ari, Mina, Tajik, Umbundu și Uzbek, pentru 
multe femei care vor să mijlocească în rugăciune, dar 
nu ș�u să citească. În unele grupuri de rugăciune 
cineva (de obicei un copil) citește cererile de 
rugăciune ca aceste femei extraordinare să se poată 
ruga pentru alte femei din lumea întreagă.

5.  Siguranță pentru fetele care parcurg distanțe mari 
pentru a învăța, pentru că în satul lor nu există o 
școală. De asemenea, rugați-vă pentru protecția 
fetelor care locuiesc în cămine sau la familii care le 
găzduiesc în apropierea școlii. Unele fete sunt violate, 
bătute sau omorâte în �mp ce merg spre școală sau 
când se întorc acasă.

6.  Femeile speranței și Norea Media Mission (din 
Norvegia) în parteneriatele lor pentru a aduce în 
Africa resurse spirituale și informații medicale (în 
special legate de urmările mu�lării genitale și a 
fistulelor) pentru femei care nu ș�u să citească.
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