
25. Echipa Femeile speranței care pregătește calendarul și 

emisiunile în limba spaniolă pentru ascultători din peste 

27 de țări. Rugați-vă pentru înțelepciune atunci când 

trebuie să răspundă la multele e-mailuri primite de la 

ascultătoarele care trec prin diferite probleme. 

26. Femeile care slujesc cu credincioșie în Ghana, Lesotho, 

Malawi, Swaziland, Uganda, Zimbabwe și în alte țări din 

Africa, cărora le lipsesc adesea resursele financiare pentru 

a con�nua lucrarea.

27. Protecția lui Dumnezeu și înțelepciune pentru femeile 

care călătoresc prin sate din Cambodgia, Myanmar, 

Vietnam și din alte țări pentru a le spune oamenilor despre 

dragostea și jer�a lui Hristos. Ele, de asemenea, 

mentorează pe noii conver�ți și îi încurajează pe 

credincioși în umblarea lor zilnică cu Hristos. 

28. Femeile să se implice în lucrarea lui Dumnezeu în urma 

unei călăuziri clare și făcând lucrarea prin puterea lui 

Dumnezeu; de asemenea, să ș�e să alterneze slujirea cu 

odihna, evitând ac�vismul religios care nu are niciun fel de 

eficiență în plan spiritual. 

29. Femeile care arată dragostea lui Dumnezeu celor care 

sunt afectați de conflicte sau război în Burundi, Republica 

Centrafricană, Liberia, Mali, Rwanda, Somalia, Uganda și 

în alte țări din Africa. 

30. Pentru personal și voluntari care să se implice, acolo 

unde este nevoie, în lucrarea Femeile speranței din diferite 

părți ale lumii. „Rugați, dar, pe Domnul secerișului să 

scoată lucrători la secerișul Lui." (Matei 9:38)
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     Biblia, istoria Bisericii și 
lucrarea din diferite părți 
ale lumii cuprind multe 
mărturii despre femei care 
au fost implicate în lucrarea 
lui Dumnezeu. Femeile au 
slujit cu mult sacrificiu și 

curaj în biserică, în învățământ, sănătate, orfelinate 
și multe alte lucrări din lumea întreagă. De 
asemenea, femeile răspund cu încredere la 
chemarea lui Dumnezeu de a renunța la confortul lor 
pentru a-L sluji pe El, având convingerea că Duhul 
Sfânt este călăuza și protectorul lor. 
    Peste 400 de femei slujesc ca angajați sau voluntari 
în proiectul Femeile speranței. Ele Îl slujesc pe 
Domnul cu credincioșie lăsându-L să le folosească 
inima, mintea și cuvintele pentru a-i conduce pe alții 
într-o relație mai apropiată cu Creatorul și Mân-
tuitorul lor. Aceste femei dau din �mpul, energia, 
bunurile și cunoș�nțele lor pentru ca alții să aibă o 
viață mai împlinită și un viitor mai bun pentru 
familiile lor. Multe dintre femeile care slujesc în 
lumea întreagă experimentează amenințări, 
pericole, boli sau au parte de ridiculizare. Așa că una 
dintre marile lor provocări este să găsească alți 
creș�ni care să le susțină și să se roage pentru ele. 
    Unele femei Îl slujesc pe Dumnezeu în comunitățile 
lor, altele în țări îndepărtate, adeseori în locuri 
periculoase. Oriunde ar sluji, aceste femei au nevoie 
de oameni care să le fie aproape. 
    Fiți alături de noi în această lună pentru a le susține 
în rugăciune pe femeile implicate în diferite slujiri. 
   „El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o as�el de 
moarte, și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi 
înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca 
binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să 
fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu 
pentru noi.” (2 Corinteni 1:10-11)
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8. Echipele Femeile speranței  care vizitează și încurajează 

femei aflate în închisorile din Albania, Angola, Brazilia, 

Cambodgia, Indonezia, Nepal, Paraguay, Africa de Sud, 

Tanzania, Thailanda și din alte țări. 

9. Femeile care lucrează în alte țări să fie înțelepte și 

sensibile la cultura localnicilor, arătând respect oamenilor 

și încercând, în același �mp, să le înțeleagă problemele. 

10. Creatorul nostru să le întărească și să le dea sănătate 

femeilor care Îl slujesc pe Hristos în condiții grele. Multe 

dintre aceste femei trăiesc în condiții clima�ce aproape 

insuportabile, au resurse limitate de hrană și apă și 

călătoresc pe drumuri nesigure. 

11. Femeile creș�ne din China, India, Coreea și din alte țări 

să aștepte cu răbdare ajutorul lui Dumnezeu în privința 

alegerii unui soț care să fie creș�n matur. Rugați-vă să se 

dezvolte lucrări creș�ne pentru bărbați, ajutându-i să se 

dedice lui Hristos și să fie credincioși în viața de zi cu zi. 

12. Femeile creș�ne din India, Coasta de Fildeș, Hai�, 

Mozambic, Nepal și alte țări care ajung la oameni care 

trăiesc în sărăcie lucie sau în culturi opresive. 

13. Femeile care lucrează cu refugiați în Austria, E�opia, 

Germania, Grecia, Iordania, Kenya, Suedia, Turcia și în alte 

țări, arătându-le prietenie, dragostea lui Dumnezeu și 

oferindu-le MP3-playere cu programe audio care le învață 

adevărurile lui Dumnezeu. 

14. Siguranță pentru femeile singure care sunt implicate 

în slujire și se confruntă cu provocări unice atunci când 

trec prin momente de singurătate. 

15. Curaj, înțelepciune și o ungere specială pentru femeile 

care simt că nu pot să Îi slujească lui Dumnezeu cum se 

cuvine din cauza lipsei de încredere în ele însele sau 

pentru că au o educație precară. (1 Corinteni 1:26-30)

16. Înțelepciune și protecție pentru femeile care conduc 

grupuri de rugăciune sau produc emisiunea Femeile 

speranței în țări din Africa Centrală, Orientul Mijlociu, 

Africa de Nord sau din sudul Asiei. Dumnezeu lucrează în 

inima multor femei care ajung să renunțe la credința 

religioasă predominantă în comunitatea lor și caută să 

afle adevărul despre Dumnezeu. 

17. Femeile care sunt implicate în proiectul Femeile 

speranței în țări ca Albania, Bulgaria, Croația, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Moldova, Olanda, Irlanda de Nord, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Elveția, 

Ucraina și Regatul Unit. 

18. Echipa și partenerii TWR să comunice eficient nevoile 

lucrării Femeile speranței credincioșilor care susțin 

financiar această lucrare. Rugați-vă pentru dr. Peggy Banks, 

directorul misiunii mondiale, care în perioada 19-30 

septembrie face o vizită în Europa și apoi în India. 

19. Femeile creș�ne să găsească încurajare la alte femei și 

putere de la Domnul pentru a depăși slăbiciunile sau 

descurajarea atunci când lucrarea lor este atacată din 

multe părți și când rugăciunile par fără răspuns. „Suntem 

încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea 

cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți; 

trân�ți jos, dar nu omorâți." (2 Corinteni 4:8-9)

20. Pentru femeile care le învață pe alte femei atât 

adevărurile lui Dumnezeu, cât și deprinderi prac�ce u�le 

pentru a le ajuta să obțină un venit pentru familiile lor în 

Paraguay, Tanzania, Coasta de Fildeș și în alte țări. 

21. Siguranță și o sănătate bună pentru femeile care 

călătoresc spre biserici izolate pentru a duce calendarul de 

rugăciune Femeile speranței și pentru a le încuraja pe femei 

să asculte programe creș�ne de radio, ca cei vizitați să afle 

mai multe despre Dumnezeu și din Cuvântul Lui. 

22. Femeile creș�ne văduve care au fost implicate alături 

de soții lor în lucrare și încă mai au această dorință, dar nu 

mai găsesc suport financiar pentru a con�nua lucrarea. 

23. Femeile care au grijă de orfani și le oferă dragoste și 

ajutor prac�c fetelor care au fugit de acasă pentru că au 

fost vândute pentru scalvie sau au fost abuzate de către 

rude. 

24. Bisericile să le susțină pe femeile care sunt o lumină 

pentru cei aflați în întuneric. „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)

Rugați-vă pentru:

1. Cele 400 de femei angajate și voluntare ale proiectului 

Femeile speranței din lumea întreagă, ca să ducă la multe 

femei calendarul de rugăciune și programele de radio în 

peste 70 de țări. 

2. Înțelepciune și putere pentru femeile implicate în 

lucrare atunci când împlinesc nevoile celor din familie, 

biserică, comunitate sau la locul de muncă.

3. Femeile care au nevoie de învățături biblice referitoare 

la viața personală sau la ches�uni legate de familie, cu care 

se confruntă zilnic. Rugați-vă ca ele să aibă ocazia să 

asculte programele TWR și să primească instruire pentru a 

fi pregă�te să Îl slujească pe Dumnezeu și pe ceilalți. 

4. Pentru femeile din România implicate în slujiri specifice: 

(lucrarea cu copiii și �nerii, vizitarea bolnavilor, lucrarea cu 

femeile, misiuni medicale, lucrări muzicale, consiliere 

creș�nă, grupuri de rugăciune, lucrarea din închisori, 

media creș�nă etc.) să aibă dragoste pentru Dumnezeu și 

pentru oamenii pe care îi slujesc, să lucreze având 

mo�vații corecte, să aibă o viață curată, care să nu le 

compromită slujirea.

5. Femeile creș�ne care se implică cu mult curaj în slujirea 

celor care sunt persecutați, torturați, închiși, în pericol de a 

fi uciși în Afganistan, Algeria, Asia Centrală, Egipt, Eritreea, 

E�opia, India, Iran, Kenya, Nepal, Coreea de Nord, 

Pakistan, Somalia, Turcia, Vietnam și în alte țări. Rugați-vă 

ca Dumnezeu să le întărească și să le folosească credința și 

suferința pentru ca alții să se apropie de El. 

6. Liderii a mii de grupuri de rugăciune din lumea întreagă 

care încurajează zeci de mii de femei să se apropie de 

tronul lui Dumnezeu mijlocind pentru alte femei din 

întreaga lume. Rugați-vă ca ele să Îl onoreze pe Dumnezeu 

cu credincioșie în conversațiile și ac�vitățile lor zilnice.

7. Înțelepciune pentru femeile care lucrează cu �nere din 

Filipine, Singapore, Coreea de Sud și alte țări unde cultura 

modernă le influențează nega�v în ce privește alegerea 

hainelor, diver�smentul sau relațiile. 
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