
25. Comunitățile sărace de rromi din România să fie 
deschise spre beneficiile educației și ale civilizației, fapt 
care va duce în viitor la o îmbunătățire a nivelului lor de 
trai . 
26.  Femei și copii care trebuie să parcurgă distanțe lungi 
pentru a găsi apă și apoi pierd multe ore adunând lemne 
de foc ca să o fiarbă și să o poată bea. Dacă ar avea o 
fântână aproape de casă, ar avea mai mult �mp pentru 
școală sau ca să câș�ge un venit pentru familie. 
27. Pentru oamenii săraci din România, în special pentru 
cei care trăiesc în orașe mici sau în mediul rural, să își 
găsească un loc de muncă, as�el încât să nu fie nevoiți să 
emigreze pentru a câș�ga un venit decent pentru familie. 
28.  Liderii comunităților să facă mai mult pentru a asigura 
fântâni și latrine pentru prevenirea bolilor și a deceselor. 
La nivel mondial 663 de milioane de oameni nu 
beneficiază de apă potabilă. În India, una dintre țările cu 
creștere economică foarte rapidă, 76 de milioane de 
oameni nu au acces la apă potabilă și 774 de milioane nu 
au toalete în casă. 
29. Comunitățile locale să asigure condiții de trai mai bune 
pentru familiile care locuiesc în mahalale și o educație mai 
bună pentru copiii lor. 
30. Oamenii care încearcă să investească în cele mai 
sărace țări asigurând apă potabilă, electricitate, instalații 
sanitare în locuințe, în centre comerciale și medicale și în 
școli. 
31.  Pentru cetățenii Mozambicului (25,9 milioane), dintre 
care mai mult de jumătate trăiesc în sărăcie. În ciuda 
bazinelor carbonifere și a rezervelor de energie existente, 
această țară din sud-estul Africii figurează printre cele mai 
slab dezvoltate națiuni ale lumii, având o rată ridicată a 
căsătoriilor la vârsta copilăriei și a prezenței HIV/SIDA. 
Aproxima�v 45% din populația țării are sub 15 ani. 
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    Este extrem de dificil să 
defineș� sărăcia. Săracii din țările 
dezvoltate arată foarte diferit de 
cei din E�opia, Hai�, India, Mexic, 
Mozambic, Nepal sau Somalia. 
Dar cei mai mulți sunt de acord că 
oamenii sunt extrem de săraci 
atunci când nu au ce să  mănânce 
cel puțin o dată pe zi. 
De asemenea, oamenii pot fi 
considerați foarte săraci dacă nu 

au o încăpere unde să doarmă și cel puțin două schimburi 
de haine și o pereche de pantofi cu care să se încalțe. 
Comunitățile sărace sunt deseori lipsite de apă potabilă, 
cabinet medical sau școală. Din nefericire, aceste 
descrieri corespund  multor milioane de oameni din 
lumea noastră de azi.
    S-au făcut multe progrese pentru a-i ajuta pe copiii și 
femeile care trăiesc în sărăcie extremă: campanii de 
vaccinare, medicamente împotriva malariei, plase de 
țânțari, surse de apă potabilă, acces la educație și îngrijire 
medicală sunt doar câteva exemple. Dar progresul 
înregistrat este de multe ori temporar, pentru că o boală, 
un dezastru natural sau războiul aduc din nou familia în 
ruină. 
    Femeile care trăiesc în condiții cumplite din cauza 
secetei, inundațiilor, bolilor, abandonului sau războiului 
încearcă să găsească soluții pentru a-și ajuta familiile să 
supraviețuiască. Muncesc din greu, capătă deprinderi noi 
și fac sacrificii mari pentru cei dragi ai lor. O mamă singură 
muncește din greu ca să împlinească nevoile de bază ale 
copiilor ei, dar dacă se îmbolnăvește de holeră sau 
malarie, nu va mai putea să le asigure celor mici hrana și în 
mod sigur nu va mai putea să meargă câteva mile pentru a 
face rost de apă. As�el și mica ei grădină va fi afectată. 
   Uimitor însă, mulți dintre săracii lumii nu au îngăduit 
circumstanțelor să aducă în viața lor apăsare și gânduri 
negre. Ei iubesc și sunt iubiți, au familii și învață să 
folosească puținul pe care îl au. TWR Femeile speranței 
vine alături de as�el de femei ajutându-le să se ridice 
deasupra circumstanțelor și să găsească speranță și 
vindecare în Isus. 
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9.   Resursele necesare cum ar fi izoprene, saltele, pături, 

plase de țânțari, veselă, găleți să ajungă în Angola, E�opia, 

Kenya, Uganda și în alte țări pentru a veni în ajutorul celor 

care vor să scape de masacrele din Republica 

Centrafricană, Republica Democra�că Congo și Sudanul 

de Sud. 

10.   Refugiații care au trăit în tabere în cea mai mare parte 

a vieții lor să deprindă o meserie și să li se permită să 

înceapă afaceri în tabere, unele dintre ele găzduind zeci 

de mii de oameni. Rugați-vă ca refugiaților creș�ni să li se 

permită să se adune și să se închine împreună înaintea lui 

Dumnezeu. 

11. Părinții din America La�nă și din Caraibe, în mod 

special din Brazilia, Columbia, Mexic, Nicaragua să le 

protejeze pe fetele lor de căsătorii premature și de 

concubinaj de obicei cu bărbați mult mai în vârstă decât 

ele. Aceste fete de cele mai multe ori nu mai con�nuă 

școala și trăiesc în sărăcie.

12. Cele 65 de milioane de refugiați care trebuie să 

înfrunte situații drama�ce pentru că au pierdut tot ce 

aveau și trăiesc în tabere aglomerate în condiții insalubre.

13.  Grupurile de ascultătoare ale programelor Femeile 

speranței din India, Myanmar, Nepal și Vietnam care sunt 

izolate, nu au acces la educație și caută o speranță pentru 

viitor. Rugați-L pe Domnul să aibă acces la radiouri care 

funcționează pentru a auzi de darul mântuirii și al păcii pe 

care le dă Dumnezeu, chiar în mijlocul sărăciei extreme. 

14.  Femeile din Nepal, Paraguay, Tanzania, Turcia și alte 

țări să învețe o meserie sau anumite deprinderi de la 

echipa și voluntarii TWR, care să le ajute să obțină un mic 

venit pentru familiile lor. 

15. Femeile să asculte programele Femeile speranței 

împreună cu familiile lor ca toți să poată auzi informații 

despre îngrijirea copiilor, sănătate, viața de familie, 

împreună cu adevăruri biblice care să îi ajute să aibă o 

relație personală cu Isus Hristos. 

16. Femeile care suferă în urma crizei economice din 

Venezuela, criză ce a condus la o lipsă majoră de hrană și 

medicamente, în �mp ce s-a înregistrat o creștere a 

numărului de decese în rândul copiilor, a bolilor ca 

malaria și di�eria și a deceselor femeilor la naștere.

17.  Milioane de copii din Europa de Est și Asia Centrală care 
trăiesc în sărăcie și nu își permit să-și cumpere cărți de 
școală și uniformă. Mâncarea și încălzirea locuinței lor mici 
costă atât de mult, încât o boală sau un accident îi aruncă 
într-o stare de sărăcie lucie.
18.  Femeile de etnie rromă, multe dintre ele căsătorite la 
vârsta adolescenței, care nu pot aduna suficiente materiale 
pe care să le vândă și să asigure pâinea pentru familiile lor. 
Rugați-vă pentru echipa TWR din Albania care se duce în 
as�el de comunități și îi învață despre cum să ducă o viață 
sănătoasă și le acordă ajutor medical celor care nu au fost 
niciodată la un doctor.
19.  Dumnezeu să facă imposibilul și să pună capăt 
foametei pentru mulți oameni care locuiesc în Coreea de 
Nord, Somalia, Sudanul de Sud și în multe alte țări. „Iar 
Acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă 
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie 
slava..." (Efeseni 3:20-21).
20.  Oameni din 19 țări africane care experimentează lipsa 
acută de hrană din cauza conflictelor interne, dar și din 
cauza inundațiilor, secetei și corupției. 
21.  Organizații care să asigure consiliere spirituală, cursuri 
de meserii (gastronomie, croitorie, afaceri), adăposturi 
pentru fetele care nu mai au nimic după ce reușesc să scape 
din industria sexului.
22.  Văduve �nere și în vârstă care se confruntă cu 
probleme financiare și sociale, dacă nu au rude care să le 
susțină. Rugați-vă ca ele să Îl descopere pe Dumnezeu și să 
găsească ajutor prac�c din partea creș�nilor (Isaia 1:17). 
23.  Femei din Yemen, țară în care războiul civil a ucis 10 000 
de oameni și a dus în pragul înfometării 17 milioane de 
persoane, potrivit unor rapoarte ale Națiunilor Unite. Acest 
conflict intern are repercusiuni și asupra sistemului de 
educație, afectându-i drama�c pe copii. Rugați-vă pentru 
ascultătorii TWR, mulți dintre ei fiind credincioși de curând.  
24. Producătorii programului Femeile speranței din 
Paraguay care produc emisiuni în limbile indigene guarani 
și nivaclé și care ajung la femei care au un venit foarte mic, 
dar o dorință mare să-L cunoască pe Dumnezeu. Rugați-vă 
pentru femeile de la închisoarea „Păstorul cel bun" să 
experimenteze dragostea lui Dumnezeu prin echipa TWR 
care le vizitează.

Rugați-vă pentru:

1.  Femeile și copiii care trăiesc în sărăcie extremă și au 

nevoie de mâncare, apă potabilă, condiții igienico-

sanitare, îngrijire medicală, o casă sigură și un venit 

adecvat.

2.  Femeile care ascultă programele Femeile speranței - 

acum în 71 de limbi - să ș�e că Dumnezeu are grijă de ele și 

că le va da putere, curaj, determinare pentru a trece prin 

cele mai grele circumstanțe.

3.  Organizațiile care asigură ajutor pentru săraci să ceară 

socoteală autorităților pentru folosirea adecvată a banilor 

și a celorlalte resurse des�nate celor care suferă traume 

din cauza sărăciei extreme în mahalale, tabere de refugiați 

sau în urma unor dezastre naturale.

4. Echipa TWR Femeile speranței și pentru cele care 

folosesc calendarul de rugăciune și organizează cursuri de 

formare profesională, consiliere financiară, seminarii pe 

teme medicale sau dăruiesc hrană și haine celor în nevoie.

5.  Să se asigure mai multe aparate de radio, MP3 playere 

sau alte aparate pentru femeile care sunt dornice să 

asculte programele TWR, dar nu își permit să le cumpere. 

Spre exemplu tan� Shrey din Cambodgia ascultă 

programele Femeile speranței cu volumul dat la maxim, 

pentru a putea asculta și vecinii. 

6.  Comunitățile din lumea întreagă să facă mai mult 

pentru a preveni sutele de decese în rândul copiilor sub 

cinci ani cauzate de diaree, în urma folosirii apei infestate 

sau din cauza condițiilor igienico-sanitare precare.

7. Femeile care trăiesc în sărăcie lucie, fapt care le 

determină să emigreze spre Orientul Mijlociu sau Europa 

în căutarea unor slujbe mai bune sau doar pentru a nu mai 

fi abuzate sau tratate ca niște sclave.

8.  Femei și fete disperate care trăiesc în sărăcie extremă 

din cauza secetei, inundațiilor sau războiului și care sunt 

forțate să se pros�tueze pentru a asigura hrană și adăpost 

pentru familiile lor. Rugați-vă ca părinții săraci să reziste 

ofertelor de a-și vinde fetele în sclavie sau pros�tuție.
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