
 stul Africii cuprinde țările Burundi, Djibou�, E
Eritreea, E�opia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudanul de 

Sud, Tanzania și Uganda și este una dintre cele mai sărace 

zone din lume. Pe lângă sărăcia extremă, multe femei din 

această regiune se confruntă cu probleme ca analfa-

be�smul, căsătoriile forțate, poligamia și violența 

domes�că. 

De asemenea, femeile se confruntă cu multe probleme de 

sănătate cum ar fi sarcina la vârsta adolescenței, mu�larea 

genitală, prolapsul uterin, fistulele, malnutriția, decesul la 

naștere, HIV/SIDA. Studiile arată că prin informarea 

oamenilor cu privire la pericolele prac�cării unor obiceiuri 

străvechi, prin promovarea unei a�tudini respectuoase 

față de femei și fete și făcând din protecția copiilor o 

prioritate se pot depăși aceste provocări. 

Promulgarea de legi împotriva căsătoriilor între copii și a 

abuzului sexual împotriva copiilor împreună cu ins�tuirea 

învățământului obligatoriu pentru toți copii va duce la 

formarea unor comunități mai puternice. Când abuzatorii 

sunt făcuți de rușine și pedepsiți, oamenii vor începe să-și 

schimbe a�tudinea și faptele. Și când adulții vor vorbi și 

vor acționa de partea copiilor, comunitățile vor prospera. 

Când fetele rămân însărcinate, ele sunt forțate să se 

căsătorească cu tatăl copilului, care, de regulă, este mult 

mai în vârstă decât ele. Ele nu sunt pregă�te fizic și 

emoțional să devină mame și soții, abandonează școala și 

cercul sărăciei și al abuzurilor con�nuă. Asigurarea unor 

locuințe mai bine protejate, precum și inves�rea în 

educație sau în deprinderea unor abilități prac�ce pentru 

mamele necăsătorite pot fi oportunități de prevenire a 

viitoarelor abuzuri, iar primirea evangheliei lui Isus Hristos 

va aduce o schimbare reală, care vine din interior.

  În câteva dintre țările enumerate mai sus creș�nii 

sunt persecutați de către militanții altor religii. Persecuția 

ia diverse forme de la marginalizarea socială până la 

pedeapsa capitală.

24. Protecția refugiaților și a creș�nilor nou conver�ți care 

au renunțat la vechile lor credințe religioase. Rugați-vă, de 

asemenea, să li se permită să se închine liber în țările lor. 

25. Autoritățile din Sudanul de Sud, cea mai tânără 

națiune a lumii, să îi protejeze, să îi educe pe copii și să nu 

permită folosirea lor ca soldați, copii de trupă. Rugați-vă 

pentru copiii de trupă care sunt eliberați după ani de zile în 

care au fost martorii unor experiențe oribile. 

26. Copiii din Sudanul de Sud. Mai mult de jumătate dintre 

cei 1,8 milioane de copii de vârstă școlară nu au parte de 

educație. Trei sferturi din populație este analfabetă. 

27. Traducătoarea și coordonatoarea voluntarilor Femeile 

speranței din Rwanda să găsească un cămin sigur pentru 

familia ei, acum când s-a întors în țară pentru a le sluji pe 

femeile care au nevoie să-L cunoască pe Isus. 

28. Femeile care mijlocesc în Rwanda, care folosesc 

calendarele în limba kinyarwanda. Rugați-vă pentru 

fonduri care să acopere costurile unui laptop, ale �păririi 

calendarelor, vizitelor și ale formării grupurilor de 

ascultători sau ale grupurilor de rugăciune. 

29. Voluntarii care traduc calendarele în limbile luganda și 

lango pentru mijlocitorii din Uganda. „Să nu obosim în 

facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă 

nu vom cădea de oboseală.”(Galateni 6:9).

30. Femeile infectate cu HIV sau bolnave de SIDA din Africa 

de Est. Multe sunt neglijate de soții lor și de membrii 

familiei și nu pot să câș�ge cele necesare traiului. 

31. Bunicile care poartă pe umeri mari responsabilități 

având grijă de copiii orfani, ai căror părinți au murit de 

SIDA sau de alte boli asociate. „Religia curată și neîn-

�nată... este să cercetăm pe orfani și pe văduve în neca-

zurile lor și să ne păzim neîn�nați de lume.” (Iacov 1:27) 
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8. Pentru promovarea serialului de teatru radiofonic 

Vocea vindecătoare, care se ocupă cu educarea femeilor 

care suferă de fistule și le asigură de dragostea lui 

Dumnezeu pentru ele. Rugați-vă ca acest serial să se 

înregistreze și în limbile amharică și oromo. 

9. Tinerele care sunt forțate să sufere mu�larea genitală și 

să suporte, în urma procedurii, complicații pe tot 

parcursul vieții: durere extremă, hemoragii și infecții. 

Rugați-vă ca părinții să realizeze consecințele dureroase 

ale acestei prac�ci și să pună capăt tradiției.

10. Protecția lui Dumnezeu pentru copiii care sunt supuși 

unor influențe nega�ve și presiunii anturajului, care îi 

determină să facă alegeri greșite în viață. Rugați-vă pentru 

cei care sunt în pericol din cauza abuzului de droguri, 

alcoolismului sau a închinării în fața forțelor demonice. 

11. Femeile afectate de violența domes�că în Africa de 

Est. Poliția nu ia în serios plângerile, iar procesele sunt 

tergiversate ani de zile până să ajungă la curtea de jus�ție. 

12. Femeile din Burundi care nu pot merge la școală, dar 

au o mare dorință de a învăța. Slavă Domnului pentru 

întâlnirea de patru zile din anul 2017, în care femeile și-au 

împărtășit suferințele. Pentru a par�cipa la acest seminar, 

unele femei au venit pe jos mulți kilometri, pentru că nu 

aveau bani să plătească biletul de autobuz. Unele dintre 

ele au venit cu copilașii în brațe.

13. Copiii, mai mari sau mai mici, să își onoreze și să-și 

respecte mamele, iar copiii deveniți adulți să își protejeze 

mamele. Rugați-vă ca mamele să primească încurajare și 

sprijin din partea bisericilor locale. „Cinstește pe tatăl tău 

și pe mama ta” (Exod 20:12).

14. Familiile creș�ne evanghelice, inclusiv copiii, care au 

fost arestate în casele lor în Eritreea. Rugați-vă, de 

asemenea, pentru locuitorii din Eritreea care fug din țară 

pentru ca în final să fie răpiți și ținuți pentru a fi 

răscumpărați în Ciad, Libia, Somalia și în alte țări. 

15. Călăuzire și înțelepciune pentru echipa Femeile 

speranței din Kenia și Tanzania, pentru ca multe femei să 

fie a�nse de Cuvântul lui Dumnezeu și să aibă o relație 

personală cu Isus Hristos. „Dacă mărturiseș� deci cu gura 

ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 

L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani 10:9).

16. Autoritățile din Kenya care încearcă să înlăture 

obstacolele care împiedică accesul adolescentelor la 

educație. Rugați-vă pentru femeile din întreaga Africă de 

Est să beneficieze de cursuri de alfabe�zare. 

17. Femeile care sunt abandonate de soții lor sau nu au 

parte de o relație de încredere și grijă reciprocă cu soții lor. 

Rugați-vă ca aceste femei să dobândească anumite 

deprinderi prac�ce de pe urma cărora să câș�ge un venit, 

as�el încât să asigure traiul copiilor lor. Rugați-vă și pentru 

văduve sau mamele singure care au fost abandonate și se 

luptă să supraviețuiască. 

18. Femeile somaleze din întreaga lume să caute adevărul 

despre Dumnezeu. Rugați-vă pentru siguranța femeilor 

somaleze creș�ne care încearcă să le vestească speranța 

prin Hristos. Peste 6 000 de femei au interacționat pe 

pagina de Facebook a femeilor creș�ne somaleze. 

19. Casa Ana din Tanzania, unde femeile sunt învățate să 

coasă și să gătească produse pe care apoi le vând. Aproape 

70% din cei aproxima�v 50 de milioane de oameni din 

Tanzania trăiesc în sărăcie. 

20. Voluntarii care vizitează cu credincioșie cele 343 de 

grupuri de rugăciune din Tanzania (peste 2 500 de persoane 

care mijlocesc în rugăciune) și pentru fondurile necesare 

deplasării lor. Ei călătoresc uneori distanțe lungi cu 

autobuzul, uneori 19 ore, pentru a se întâlni cu ascultătorii 

și cu femeile care mijlocesc în rugăciune. 

21. Femeile care suferă din cauza prac�cii destul de 

obișnuite a poligamiei. Rugați-vă să se elaboreze și să se 

promulge legi care să protejeze unitatea familiei. „Iar a 

Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă 

nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie 

slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii 

vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20)

22. Femeile din Congo și Burundi aflate în taberele de 

refugiați din Tanzania. Rugați-vă pentru femeile care 

vizitează pe refugiate oferindu-le radiouri sau alte aparate 

la care să poată asculta programul Femeile speranței. 

23. Autoritățile din Africa de Est să asigure nevoia 

stringentă de apă potabilă și condițiile igienico-sanitare 

necesare, pentru a împiedica răspândirea bolilor mortale 

care seceră milioane de vieți în fiecare an. 

Rugați-vă pentru:

1. Femeile care trăiesc în sărăcie și nu ș�u să scrie și să 

citească să aibă ocazia de a auzi Cuvântul Domnului prin 

radio. Rugați-vă pentru fonduri, ca programul Femeile 

speranței să fie disponibil în mai multe limbi. „Ascultați, 

preaiubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt 

săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință 

și moștenitori ai Împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L 

iubesc?”  (Iacov 2:5)

2. Mamele să asigure fiicelor o educație bună și să nu le 

oblige să se căsătorească cu bărbați care le vor abuza. 

Rugați-vă ca fetele să își cunoască dreptul legal de a refuza 

o căsătorie forțată. 

3. Femeile care trăiesc în țările devastate de război în 

Africa de Est să găsească pacea și speranța în Isus Hristos. 

„Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va 

păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:7).

4. Stabilitate economică și poli�că în țările din estul Africii, 

as�el încât resursele necesare, îngrijirea medicală și hrana 

să fie la îndemâna femeilor și a familiilor lor. Rugați-vă, de 

asemenea, pentru refugiați și pentru persoanele 

strămutate pe plan intern, care doresc să se stabilească 

într-un loc mai sigur. 

5. Femeile care dau naștere copiilor acasă, în mahalale sau 

chiar în aer liber supunându-se riscului de a muri din cauza 

complicațiilor sau de a suferi vreme îndelungată de pe 

urma unor probleme medicale precum fistulele, prolapsul 

uterin rezultat în urma travaliului obstrucționat.

6. Ocazii pentru cei 27 000 de refugiați din Djibou� de a 

auzi despre dragostea lui Dumnezeu. Autoritățile și-au dat 

acordul pentru integrarea refugiaților în sistemul educa�v 

de stat, aceș�a din urmă obținând diplome care sunt 

recunoscute în regiune. 

7. Siguranță pentru membrii echipelor Femeile speranței 

de limbă amharică și oromo din E�opia și pentru 

ascultătoarele care trăiesc în sărăcie lucie, în închisori, cu 

probleme majore de sănătate (prolaps uterin, fistule) sau 

cu urme ale abuzurilor (arsuri cu acid, căsătorii între copii, 

viol).
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