
Femeile speranței

Calendar de rugăciune

mai 2017

28. Femeile de carieră să le învețe pe alte femei cum 

să aibă succes la locul de muncă și să le încurajeze 

să caute excelența. 

29. Adolescenții să găsească modele demne de urmat 

care să îi inspire să ducă o viață morală, ce Îl 

onorează pe Dumnezeu. 

30. Femeile să găsească mentori care le încurajează, 

le pun în relație cu alți oameni, care le dau 

informații demne de încredere, le ajută să fie 

pregă�te pentru viață și le provoacă să învețe 

con�nuu.

31. Femeile să găsească mentori spirituali care le 

îndeamnă să învețe Cuvântul lui Dumnezeu, să 

petreacă �mp în rugăciune și să îi învețe pe alții să 

devină ucenici ai lui Hristos. 
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 Multe femei trăiesc în familii sau în comunități unde 
există puține alte femei dispuse să le ajute să înțeleagă 
Biblia și să le învețe cum să ducă o viață creș�nă. Altele nu 
au cu cine să vorbească pentru a fi îndrumate în privința 
unor probleme prac�ce, cum ar fi alimentația sănătoasă, 
ches�uni medicale,  ges�onarea relați i lor sau 
adminstrarea finanțelor. Dacă Pavel se întreba cum vor 
putea să audă oamenii evanghelia dacă nu are cine să le 
propovăduiască, tot așa ar trebui să ne întrebăm și noi 
gândindu-ne la aceste femei: cum vor ș� dacă nu are cine 
să le învețe? Femeile au nevoie de mentori care să le 
încurajeze să învețe con�nuu și să le ajute să-și a�ngă 
potențialul maxim, pentru gloria lui Dumnezeu. 

    Femeile mentor sunt dispuse să împărtășească din 

experiența lor în domenii prac�ce și să dea mai departe 

cunoș�nțe sau experiențe pe care le-au dobândit pe 

parcursul vieții. Femeile mentorate sunt cele dispuse să 

învețe de la alții. Fiecare dintre noi poate împărtăși cu alții 

ce ș�e. Vârsta nu este un factor determinant. Nimeni nu 

este prea tânăr sau prea în vârstă pentru a învăța pe alții 

sau pentru a se lăsa învățat. Învățarea și aplicarea noilor 

informații, deprinderi sau idei vor contribui la 

maturizarea noastră. Nicio persoană nu ne va putea 

îndruma în toate domeniile vieții, așa că este înțelept să 

căutăm mai mulți mentori, care ne pot instrui în domenii 

specifice. 

    O relație de mentorare începe prin discutarea 

așteptărilor. Care sunt domeniile pe care vrem să ne 

concentrăm (viață personală, familie, diferite abilități 

prac�ce, teologie, rugăciune)? Cât de des vrem să ne 

întâlnim și în ce loc (la birou, acasă, într-un loc public – 

poate chiar în aer liber)? Ce mod de comunicare 

(ascultarea, ci�tul, exemplele prac�ce sau o metodă 

combinată) este cel mai eficient pentru noi? Unele femei 

mentorate pur și simplu au nevoie de cineva care să le 

asculte problemele și să le ajute să descopere soluții.

       Relația de mentorare implică un angajament care ne 

va permite să ne ajutăm una pe alta să Îl onorăm pe 

Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre. 

Rugăciune pentru dezvoltarea
relațiilor de mentorare

mailto:radio@twr.ro


10. Femeile să permită ca luptele și provocările din 

viața lor să devină oportunități prin care 

Dumnezeu să lucreze în viețile lor. Asta le va face 

mai asemănătoare cu Hristos și as�el ele vor 

putea folosi ce au învățat din aceste experiențe 

dificile pentru a le ajuta pe alte femei care suferă. 

11. Mentori dispuși să le ajute pe femeile vic�me ale 

violenței domens�ce să găsească organizații care 

să le protejeze și să le asigure resursele necesare.

12. Femeile să se sprijine reciproc și să-și dea sfaturi, 

ca să învețe una din greșelile celeilalte.

13. Mamele să găsească mentori care să le ajute să 

înțeleagă nevoile copiilor în fiecare stadiu al 

dezvoltării lor.  

14. Mamele să îi mentoreze pe copiii lor și să le arate 

prin exemplul personal ce înseamnă dragostea de 

Dumnezeu și dependența de El. („Puneți-vă dar în 

inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. 

Să le legați ca un semn de aducere-aminte pe 

mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între 

ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le 

vorbeș� despre ele când vei fi acasă, când vei 

merge în călătorie, când te vei culca și când te vei 

scula." Deuteronom 11:18-19) 

15. Mamele să își împlinească responsabilitatea de  

a-i ajuta pe copii să facă alegeri înțelepte și să 

înțeleagă cât de important este să-i trateze pe 

ceilalți cu respect.

16. Femeile să renunțe la prejudecata că există un 

conflict între generații și să fie dispuse să învețe 

de la persoane care au trecut prin școala vieții.

17. Mamele să vadă provocările ca oportunități de a 

învăța să fie puternice în Domnul și apoi să dea 

dovadă de această putere în fața copiilor lor. 

18. Mentorii să le ajute pe femei să crească în relația 

lor cu Isus și să trăiască cu integritate și respect în 

viața lor de zi cu zi.

19. Mentorii să le ajute pe femei să întocmească 

planuri financiare care prevăd câș�garea și 

administrarea banilor necesari familiei, dar și 

economisirea unei părți din venit pentru a-l 

inves� în sănătate, educație sau pentru împlinirea 

anumitor țeluri în carieră.

20. Femeile să rămână puternice și op�miste 

indiferent de circumstanțe. (Habacuc 3:17-19) 

21. Femeile din Europa să dezvolte relații cu alte 

femei pentru a le ajuta să devină ceea ce a 

intenționat Dumnezeu să fie.

22. Mentorii să fie dedicați creșterii personale și 

spirituale a celorlați, dând dovadă de compasiune 

și generozitate.

23. Mentorii să își cunoască limitele și să fie suficient 

de smeriți încât să vorbească despre acestea, fiind 

modele, dar arătând întotdeauna spre Hristos, 

Mentorul suprem. „Voi sunteți arătați ca fiind 

epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, 

nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; 

nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care 

sunt inimi de carne." (2 Corinteni 3:3)

24. Femeile din America să le ajute pe femeile �nere 

să își fixeze anumite scopuri și apoi să găsească 

prieteni cărora să le dea socoteală pentru a-și 

schimba viața, să reziste ispitelor care le duc la 

autodistrugere. 

25. Femeile să par�cipe la întâlniri în grupuri mici și să 

învețe unele de la altele să aplice principiile 

Cuvântului lui Dumnezeu la viața de zi cu zi.

26.  Femeile să găsească alte femei cu care au pasiuni 

comune (cum ar fi plimbările, ci�tul, cântatul, 

gă�tul) și să plănuiască să se întâlnească și să 

dezvolte o relație, as�el încât ambele să fie 

inspirate să trăiască o viață care Îl onorează pe 

Dumnezeu. 

27. Femeile în vârstă să fie înțelepte și să le câș�ge pe 

cele mai �nere fiind gata să le învețe din 

experiența lor de viață, dar în același �mp, fiind 

dispuse și să se lase învățate. (Tit 2:3-5)

Rugați-vă pentru:

1. Femei dispuse să asculte, să împărtășească 

experiențe și să ajute la găsirea unor soluții pentru 

frământările altora. 

2. Femei mentor dispuse să le ajute pe femeile care 

simt că membrii familiei, colegii de serviciu sau 

vecinii le judecă și le cosideră niște ratate; aceste 

femei să descopere că adevărata bucurie și 

valoare o găsesc în Dumnezeu, care le iubește și 

are grijă de ele. 

3. Femeile creș�ne din România să găsească alte 

femei mature din punct de vedere spiritual, care 

să le devină mentori, ajutându-le să crească în 

credință și să fie înțelepte în relațiile de familie. 

4. Mentori care sunt în stare să clădească pe 

cunoș�nțele deja existente și care le ajută apoi pe 

femei să crească în înțelegerea lor despre 

Dumnezeu, fiind un model de viață creș�nă. 

5. Femeile pline de compasiune, care le consiliază și 

le încurajează pe femeile din Africa după ce 

acestea au experimentat diverse traume: 

abandon, divorț, avort, viol sau altele. 

6. Femeile să primească sprijin adecvat culturii lor de 

la mentori care înțeleg provocările unice prin care 

trec ele și pot să le ajute să facă pașii potriviți 

pentru a ieși din impas.

7. Mentori care să le ajute pe femei să își stabilească 

țeluri și să își formeze obiceiuri care vor duce la 

schimbarea inimii și a minții, as�el încât să-L 

onoreze pe Dumnezeu în tot ce fac.

8. Mentori care să le ajute pe femei să dobândească 

diverse cunoș�nțe prac�ce, spre exemplu sfaturi 

legate de o nutriție adecvată și cum să deprindă 

obiceiuri sănătoase de viață.  

9. Femeile din Asia să dorească să ofere dragostea și 

speranța lui Hristos femeilor disperate din jurul 

lor.
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