
 Deși țările din centrul și vestul Africii sunt bogate 

în diamante, aur, petrol, uraniu și alte minerale, oamenii 

care trăiesc acolo sunt printre cei mai săraci din lume. 

Trecutul colonial, conflictele etnice și corupția și-au pus 

amprenta asupra dezvoltării acestor țări în prezent. 

Infrastructura limitată, lipsa școlilor, a spitalelor, a 

electricității și a altor servicii afectează în mod drama�c 

calitatea vieții oamenilor care locuiesc acolo, mulți dintre 

aceș�a aflându-se la limita subzistenței. Acumularea 

atâtor frustrări a condus la numeroase conflicte și acte de 

rebeliune, care, la rândul lor, au dus la dizlocări de 

populație și la apariția altor probleme: malnutriție, 

accesul limitat la surse de apă potabilă, condiții igienico-

sanitare inadecvate, grija zilei de mâine și lipsa speranței. 

 În căutarea unei surse de venit, multe femei se duc 

să muncească în alte țări, iar unele ajung să se pros�tueze 

sau sunt sechestrate până când familia plătește pentru 

eliberarea lor. 

 Femeile din această zonă a lumii suferă datorită 

prac�cilor culturale cum ar fi mu�larea genitală, căsătorii 

la vârste fragede, care cumulate cu lipsa condițiilor 

medicale, pot duce la cote ridicate ale mortalității la 

naștere. În plus, boli care pot fi prevenite și tratate cu 

ușurință, cum ar fi malaria, diareea sau infecțiile 

respiratorii reprezintă încă o amenințare serioasă pentru 

femeile și copiii din zonă. 

 De asemenea, oamenii din centrul și vestul Africii 

trăiesc în întuneric spiritual, fiind ținuți cap�vi de tot felul 

de prac�ci primi�ve: fe�șismul, vaudou, credința în vraci 

etc. Lipsa educației a ținut în întuneric multe grupuri 

etnice, care trăiesc încă în culturi ale oralității și la care este 

greu să ajungi cu evanghelia lui Hristos. Programele de 

radio TWR ajung până la aceș� oameni aflați în întuneric. 

Emisiunile Femeile speranței oferă sfaturi prac�ce și 

transmite femeilor dragostea și speranța prin cunoașterea 

lui Isus Hristos.

24. Misiunea Femeile speranței să poată con�nua 

traducerea și distribuirea calendarelor de rugăciune în 

Ghana și să înceapă producerea și difuzarea programelor 

pentru femei în limba twi. 

25. Mii de femei nigeriene care sunt răpite și abuzate de 

traficanți în Libia, atunci când vin aici în căutarea unui loc 

de muncă, pentru a-și ajuta familiile să supraviețuiască.

26. Liderii bisericilor să-i învețe pe bărbați să le respecte și 

să le protejeze pe femei. Rugați-vă pentru femei și 

adolescente să se respecte pe ele însele și să nu permită 

bărbaților să le seducă, cerându-le acestora să le trateze 

cu demnitate, să le ia de soții și să aibă grijă de familiile lor. 

27. Cele câteva femei credincioase din Republica 

Democrată Congo care se roagă cu noi în mijlocul 

realităților oribile cauzate de conflictele etnice și de 

războiul civil care a avut loc în țară. Rugați-vă pentru pace, 

pentru ca milioane de oameni care au plecat din Congo să 

se poată întoarce acasă și să își refacă viața. 

28. Femeile care trăiesc în Mali, unde sărăcia lucie și gradul 

foarte mic de alfabe�zare fac viața extrem de dificilă. 

Lăudați pe Dumnezeu pentru cele 22 de stații de radio din 

Mali care difuzează Femeile speranței în limba bambara. 

29. Dumnezeu să con�nue să a�ngă inimile frânte, 

speriate, singure și disperate din această zonă a lumii. În 

marea Lui dragoste, Dumnezeu le invită pe femei să 

primească  mântuirea, bucuria și pacea, în ciuda 

circumstanțelor. „Numele Domnului este un turn tare; cel 

neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” (Proverbe 18:10).

30. Femeile izolate din cauza unor prac�ci religioase 

fana�ce, os�le evangheliei. Doar prin intermediul 

programelor radio, care pot ajunge pe calea undelor în 

casele lor, în spatele ușilor închise, aceste femei pot auzi 

despre dragostea lui Dumnezeu și despre darul salvării. 
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8. Binecuvântarea Domnului peste liderii celor 30 de 

grupuri de rugăciune și peste femeile care se roagă 

folosind cererile din calendarul de rugăciune difuzate la 

două stații locale. Rugați-vă pentru cele care vizitează 

bisericile ca să le încurajeze pe femei în relația lor cu 

Dumnezeu și să le invite să înceapă noi grupuri de 

rugăciune. 

9. Dumnezeu să schimbe inimile, mințile și emoțiile 

femeilor aflate în închisorile din Camerun, Republica 

Centrafricană, Liberia, Nigeria și Mali și să le ajute să 

trăiască pentru El în acele circumstanțe dificile. „Aduceți-

vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi 

legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în 

trup.”(Evrei 13:3)

10. Femeile și fetele care sunt vulnerabile la infecțiile cu 

HIV, violență domes�că, sărăcie, având, în același �mp, 

acces limitat la educație și la servicii medicale.

11. Liderii să semnaleze lipsa moașelor din comunitate. 

Acest fapt determină apariția a numeroase complicații 

după naștere și chiar la moartea mamelor la naștere. 

12. Ascultătoarele programelor Femeile speranței în 

limba engleză care pot fi ascultate în Ghana, Liberia, 

Nigeria și Sierra Leone să Îl urmeze pe Hristos în fiecare zi 

și să îi învețe pe copiii lor Cuvântul lui Dumnezeu. 

13. Femeile cu dizabilități să găsească speranță, 

demnitate, siguranță, acceptare și  dragoste în 

comunitățile lor, mulți oameni considerând că sunt 

blestemate de Dumnezeu pentru că s-au născut cu o 

anumită infirmitate. 

14. Coordonatoarele Femeile speranței să intre în contact 

cu vorbitoarele de limbă spaniolă din vestul și centrul 

Africii și să le invite să asculte emisiunile și să se roage 

folosind calendarele în limba spaniolă. 

15. Mamele să înțeleagă ce traumă fizică și emoțională 

trăiesc fiicele lor când sunt supuse ritualului mu�lării 

organelor genitale, ritual destul de comun în vestul și 

centrul Africii, și să înceteze să-l mai prac�ce.

16. Grupurile de creș�ni care propun ac�vități generatoare 

de venit pentru mame, cum ar fi cul�varea pământului, 

prepararea săpunului etc., pentru a le ajuta să plătească 

uniformele și cărțile de școală pentru copiii lor.

17. Tații, soții, frații, unchii și alți bărbați să le prețuiască pe 

femeile și fetele din familiile lor, să le protejeze și să ceară și 

altora să le respecte ca pe fiice ale lui Dumnezeu. 

18. Femeile din Coasta de Fildeș care produc programele 

Femeile speranței în limba franceză, programe ascultate în 

Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Mali, Niger și Togo. 

Rugați-vă, de asemenea, să se obțină o licență pentru unde 

medii, pentru ca mai multe grupuri de oameni din 

Camerun, Ciad, Guineea, Mauritania, Nigeria și Senegal să 

poată auzi programele în limbile lor. 

19. Cele 35 de grupuri de rugăciune din Coasta de Fildeș 

cuprinzând 2 200 de femei să fie încurajate când se roagă, 

ascultă, învață, cresc în credință sau dăruiesc pentru ca alte 

femei să-L cunoască pe Dumnezeu. Cererile de rugăciune în 

franceză pot fi ascultate pe Facebook, ceea ce este foarte 

important pentru cele care nu ș�u să citească.

20. Să fie disponibile vaccinuri, an�bio�ce, suplimente 

alimentare, insec�cide împotriva țânțarilor (care transmit 

malaria), informații corecte despre alăptare și să se adopte 

măsuri de igienă pentru a preveni bolile care fac vic�me în 

rândul femeilor și copiilor. 

21. Înțelepciune și o credință puternică pentru familiile cu 

copii, ca să înțeleagă că legile lui Dumnezeu le ajută să 

trăiască o viață mai sănătoasă, mai bună, care Îl onorează 

pe Dumnezeu și le asigură un viitor mai bun. „Ferice de 

omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și 

păzește pragul ușii mele.” (Proverbe 8:34).

22. Protecția lui Dumnezeu pentru femeile și copiii lor care 

au acces limitat la servicii medicale și trăiesc în zone 

amenințate de malarie, febră �foidă, febră galbenă și 

meningită.

23. Duhul Sfânt să îi umple pe creș�nii care trăiesc în 

comunități aflate într-un mare întuneric spiritual din cauza 

influenței altor religii sau a unor prac�ci cum ar fi 

farmecele, sclavia copiilor sau sacrificarea rituală a copiilor.

Rugați-vă pentru:
1. Femeile din vestul și centrul Africii care muncesc din 

greu să asigure cele necesare familiilor lor, în ciuda faptului 

că au resurse limitate, un nivel de educație scăzut și nu 

primesc aproape niciun ajutor din partea familiilor ex�nse 

și a comunităților. 

2. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să schimbe inimile 

conducătorilor implicați în conflicte și acte de rebeliune în 

vestul și centrul Africii și să-i determine să pună capăt 

suferinței și tulburării care distrug comunități și familii. „Vă 

îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, 

mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și 

pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem 

duce as�el o viață pașnică și liniș�tă, cu toată evlavia și cu 

toată cinstea.” (1 Timotei 2:1-2)

3. Creș�nii să le ajute pe femei și fete să înțeleagă că sunt 

prețioase în ochii lui Dumnezeu, că primindu-L pe Hristos 

ele au demnitate și puterea de a duce o viață nouă. 

4. Protecție pentru lucrătorii și echipamentele de la 

transmițătorul TWR West Africa, as�el încât programele 

Femeile speranței  în limbile bambara, engleză și franceză 

să con�nue să aducă speranță prin Hristos celor disperați.

5. Coordonatoarea programului Femeile speranței din 

Republica Centrafricană și celelalte femei din echipă care 

împărtășesc cu alții dragostea lui Dumnezeu în spitale și 

maternități distribuind hrană și alte ar�cole necesare. 

Rugați-vă ca femeile care au fost abuzate să accepte să fie 

testate pentru a se iden�fica bolile sau infecțiile și pentru a 

primi medicația potrivită.

6. Femeile din Republica Centrafricană să se alăture celor 

peste 1 300 de femei din cele 39 de grupuri de rugăciune 

care folosesc traducerea în limba sango și se roagă în alte 

cinci limbi locale (banda, kaba, ngbaka, nzakara și 

yakoma).

7. Voluntarii care traduc programele Femeile speranței în 

limba sango, în speranța că vor putea înregistra și emite 

programele pe stații locale de radio din Republica 

Centrafricană.
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