
Misiunea Femeile speranței a TWR în sudul Africii se 

adresează femeilor din Angola, Malawi, Mozambic, 

Namibia, Africa de Sud, Swaziland și Zimbabwe, ajutându-

le să cunoască și să experimenteze dragostea lui 

Dumnezeu și să cunoască adevăruri care să le transforme 

viața. 

Multe femei din sudul Africii muncesc din greu pentru a 

asigura cele necesare familiei, iar acceptarea destul de 

ex�nsă a poligamiei implică faptul că soții lor au adesea 

concubine sau mai multe soții. Numărul femeilor din 

regiune contaminate cu HIV, virusul care cauzează boala 

numită SIDA, este cel mai mare din lume. Multe altele 

trăiesc în condiții precare din cauza lipsei de apă 

potabilă, a electricității și a condițiilor igienico-sanitare. 

Șomajul, asociat cu lipsa educației și a instruirii, face ca 

femeile să rămână în acest cerc vicios al sărăciei. 

Pe lângă faptul că au grijă de copii lor și de gospodărie, 

multe dintre aceste femei își cul�vă grădina și vând 

produsele pe stradă.  Cu toate acestea, de cele mai 

multe ori nu câș�gă suficient pentru a asigura, la 

sfârșitul zilei, o masă pentru familia lor. Când ajung acasă 

multe dintre ele sunt vic�me ale violenței domes�ce. 

Violurile (ale căror vic�me sunt copii, adolecentele, 

femeile , chiar și cele în vârstă) sunt rareori raportate și 

urmărite pe cale judiciară. 

În mijlocul atâtor dificultăți, grupurile de rugăciune 

Femeile speranței aduc speranță și călăuzire spirituală 

femeilor cu dizabilități, needucate, văduvelor, 

deținutelor, orfanilor, săracilor, bătrânilor și celor 

bolnavi. Femeile recâș�gă demnitatea pierdută, familiile 

sunt reunite, iar deținutele sunt eliberate din punct de 

vedere spiritual. 

Când femeile se roagă, ascultă emisiunile Femeile 

speranței sau par�cipă la cursuri de formare ele învață 

că sunt prețioase în ochii lui Dumnezeu, ele înțeleg că 

sunt fiice de Rege, vrednice să primească respect din 

partea membrilor familiei, angajatorilor și a comunității.

26. Fetele să ș�e că sunt valoroase înaintea lui Dumnezeu 

și că El are un scop pentru viețile lor.  Rugați-vă să fie 

încurajate să investească în educația lor, să se păzească de 

căsătorii la vârste fragede, de infidelitate și abuzuri. 

„Totuși, Tu, Doamne, mă cunoș�, mă vezi, îmi cercetezi 

inima și vezi că este cu Tine.” (Ieremia 12:3).

27. Femeile analfabete care primesc informații valoroase 

prin emisiunile Femeile speranței. UNICEF es�mează că 

80% din femeile �nere din Africa Subsahariană nu au 

terminat gimnaziul și că o treime nu ș�u să citească.

28. Misiunea Femeile speranței din Zimbabwe. Lăudat să 

fie Dumnezeu că există traducători, as�el încât 

calendarele de rugăciune sunt disponibile acum și în 

limbile ndebele și shona. 

29. Liderii din Zimbabwe care au avut curajul să le 

protejeze pe fetele și femeile care experimentează abuzul 

sexual și căsătorii forțate la vârste fragede. Rugați-vă ca 

autoritățile să promulge legi împotriva căsătoriei copiilor.

30. Siguranță pentru cei care călătoresc în sudul Africii 

pentru a le încuraja pe femeile de acolo să se roage 

împreună cu noi și să asculte emisiunile Femeile speranței 

în limba lor. Rugați-vă ca mulți să primească mântuire și 

speranță prin slujirea lor. 
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9. Mii de femei care se confruntă cu lipsa de alimente din 

cauza secetei în sudul Africii, în mod special în Malawi și 

Zimbabwe. Rugați-vă ca ajutoarele de mâncare să ajungă 

la familiile nevoiașe.

10. Văduvele cu copii din Malawi care muncesc din greu ca 

să aibă grijă de copiii lor. Chiar dacă obiceiul este ilegal, 

unele femei încă se confruntă cu situația de a pierde la 

moartea soțului toate proprietățile, iar copiii să fie 

preluați de rudele acestuia. 

11. Tinerele creș�ne să înțeleagă cât de important este să 

se căsătorească cu soți credincioși. Rugați-vă și ca toate 

mamele creș�ne să-i învețe pe copii adevărurile lui 

Dumnezeu și să-i încurajeze să-L urmeze pe Hristos.

12. Fe�țele care sunt abuzate de tații lor vitregi sau de alte 

rude. Unele dintre ele fug de acasă pentru a scăpa de 

abuz. Rugați-vă ca mamele și celelalte rude să nu îl apere 

pe abuzator, ci să o protejeze pe fe�ță de as�el de fapte 

abominabile. 

13. Bisericile din țările aflate în sudul Africii să îi crească 

spiritual pe credincioși, îndemnându-i să fie bune mărturii 

și să transmită o evanghelie curată celor care nu Îl 

urmează încă pe Hristos.

14. Dumnezeu să binecuvânteze echipele Femeile 

speranței care produc emisiuni în portugheză și limba 

makhuwa și să le ajute să traducă programele și în limba 

tsonga. În școlile din Mozambic se învață portugheza, 

numai că multe femei nu au ocazia de a merge la școală.

15. Un studio de înregistrări pentru emisiunile în limba 

makhuwa, momentan înregistrate într-un spațiu 

improvizat în casa producătorului. 

16. Echipa din Namibia să găsească stații de radio pentru a 

difuza emisiunile Femeile speranței în limba oshivambo.  

17. Coordonatoarea proiectului Femeile speranței din 

Africa de Sud care adună voluntari cu ajutorul cărora le 

încurajează pe femei să folosească calendarele de 

rugăciune în limba lor maternă; calendarele sunt 

disponibile în limbile afrikaans, engleză, germană, xhosa 

și zulu. 

18. Femeile care ascultă programele Femeile speranței în 

limbile amharică, engleză, makhuwa, oromo, portugheză 

și zulu difuzate de la transmițătorul TWR din Swaziland.

19. Grupurile de ascultători care folosesc aparate de radio 

pentru a asculta Femeile speranței în zulu. Rugați-vă pentru 

fonduri ca traducerea, înregistrarea și difuzarea acestui 

program să poată con�nua. Lăudat să fie Dumnezeu pentru 

fondurile și voluntarii care au făcut posibilă începerea 

producției programelor noastre în limba xhosa. 

20. Femeile șomere care sunt descurajate și disperate. 

Multe dintre ele se simt umilite, inu�le și au gânduri 

suicidare. Rata șomajului în Africa de Sud înregistrează una 

dintre cele mai ridicate valori din lume.

21. Ascultătoarele care folosesc programul Femeile 

speranței ca oportunitate de a-și invita prietenele și familia 

și a discuta împreună subiecte din Scriptură. Rugați-vă ca 

multe femei să Îl cunoască as�el pe Dumnezeu: „Încolo, 

fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se 

răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi.” (2 

Tesaloniceni 3:1)

22. Dezvoltarea misiunii Femeile speranței în Swaziland. În 

această țară există un transmițător TWR care acoperă 

partea de sud a Africii. Lucrarea a început în urmă cu 40 de 

ani, iar astăzi se transmit emisiuni în 34 de limbi.  

23. Femeile din Swaziland care trăiesc sub presiunea unor 

prac�ci culturale precum poligamia sau abuzul verbal, fizic 

sau sexual. Femeile sunt total lipsite de apărare în fața 

pericolului de infectare cu HIV. Swaziland are cea mai mare 

rată HIV/SIDA din lume. 

24. Condiții mai bune de îngrijire medicală și educație 

pentru cele 25,6 milioane de persoane din Africa 

subsahariană care trăiesc cu HIV/SIDA și alte boli asociate 

cu acestea, cum ar fi tuberculoza. Programul UNAIDS  

es�mează că 40% din femeile HIV pozi�ve din lume trăiesc 

în sudul Africii. Organizația Mondială a Sănătății dădea 

publicității în 2016 următoarele date: Din populația adultă 

HIV pozi�vă, cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani se 

es�mează că sunt: 1,9% în Angola; 12,3% în Mozambic, 

13,8% în Namibia; 18,9% în Africa de Sud; 27,2% în 

Swaziland și 13,5% în Zimbabwe. 

25. Îngrijire medicală adecvată pentru cei bolnavi de 

malarie. În 2016 au fost raportate aproxima�v 216 milioane 

de cazuri de malarie în întreaga lume, dintre care 90% în 

Africa, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. 

Rugați-vă pentru:

1. Femeile din sudul Africii care au de înfruntat dificultăți în 

viața de zi cu zi și îndură multe suferințe și abuzuri. Fie ca 

ele să descopere pace, speranță și mântuire prin Domnul 

Isus Hristos care a murit  și a înviat ca să le dea o viață nouă, 

ca fiice prețioase ale lui Dumnezeu. „Răbdarea aduce 

biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.” 

(Romani 5:4)

2. Liderii grupurilor de rugăciune, femeile care mijlocesc și 

voluntarii din Angola, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa 

de Sud, Swaziland și Zimbabwe, care oferă studii biblice, 

vizitează pe cei bolnavi și singuri, evanghelizează, 

încurajează și oferă mângâiere femeilor prin rugăciuni și 

oferindu-le prietenia lor.

3. Coordonatoarea regională a misiunii Femeile speranței 

în regiunea Africa de Sud și de Est, împreună cu asistenta ei 

care le ajută pe femei să experimenteze dragostea lui 

Dumnezeu și să cunoască adevărurile Bibliei. 

4. Femeile și fetele care au de îndurat rușinea și suferința 

cauzate de violența domes�că, viol, căsătorii între copii, 

sarcini în adolescență, căsătorii forțate (ale văduvei cu 

rudele soțului decedat) sau privarea de dreptul la 

proprietate.

5. Să se construiască locuințe la un preț  convenabil, 

pentru ca oamenii săraci sau cei din clasa de mijloc să 

poată avea condiții mai bune să îi crească pe copii. Angola 

este a treia economie din Africa subsahariană, dar 70 % din 

populație trăiește cu mai puțin de 2$ pe zi. 

6. Să se ia măsuri, ca să se asigure condiții igienico-sanitare 

și electricitate în car�erele mărginașe ale orașelor din 

Angola. 70 % din populația capitalei angoleze trăiește în 

mahalale.

7. Liderii bisericii și ai comunității să îndrăznească să îi 

învețe pe enoriași/cetățeni să îi respecte pe toți oamenii, 

considerându-i creația lui Dumnezeu. Rugați-vă ca în 

familii să se promoveze respectul față de femei, as�el încât 

violența domes�că să nu mai fie tolerată. 

8. Femeile din Malawi să fie încurajate ascultând 

emisiunile în cadrul cărora se difuzează zilnic, în limba lor 

maternă, chichewa, și cererile de rugăciune. 
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