
26. Dumnezeu să dea femeilor creș�ne curajul de a 
ves� evanghelia lui Isus Hristos acolo unde le-a așezat 
El. „Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce 
aduce veş� bune, care vesteşte pacea, picioarele 
celui ce aduce veş� bune, care vesteşte mântuirea.” 
(Isaia 52:7).
27. Femeile creș�ne să fie încurajate de promisiunea 
lui Dumnezeu: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine 
va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar 
pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da 
fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va 
ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! 
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și 
înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește 
pentru noi!” (Romani 8:31-34).
28. Oamenii lui Dumnezeu să Îl laude că este răbdător 
cu noi și „doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină 
la pocăinţă.” (2 Petru 3:9).
29. Creș�nii să se bucure gândindu-se la împlinirea 
viitoare a planurilor lui Dumnezeu în Hristos care a 
răscumpărat pentru Dumnezeu, „cu sângele Lui, 
oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice 
norod și de orice neam. A făcut din ei o împărăție și 
preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe 
pământ!” (Apocalipsa 5:9-10).
30. Femeile să primească viața veșnică. „Şi viaţa 
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai 
trimis Tu.” (Ioan 17:3).
31. Toți oamenii să înțeleagă că într-o zi „ne vom 
înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 
Fiindcă este scris: "Pe viața Mea Mă jur, zice Domnul, 
că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice 
limbă va da slavă lui Dumnezeu." Aşa că fiecare din 
noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui 
Dumnezeu.” (Romani 14:10-12).
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  Ce este evaanghelia? Evanghelia este vestea bună pe 
care am primit-o de la Dumnezeu, că „Hristos a murit 
pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a 
înviat a treia zi după Scripturi.” Evanghelia nu este despre 
Isus Hristos. El ESTE evanghelia! 
 De ce a venit Isus să moară? Dumnezeu l-a creat pe 
Adam, strămoșul nostru, fără păcat. Însă El a respins 
autoritatea lui Dumnezeu prin neascultare. De atunci au 
apărut în lume păcatul, moartea, suferința și separarea 
de Dumnezeul cel sfânt atât din punct de vedere fizic, 
cât și spiritual. Toată creația a fost afectată și firea 
păcătoasă a omului a fost transmisă fiecărei generații. 
Ce situație fără ieșire! În mila Lui, Dumnezeul Tatăl L-a 
trimis pe pământ pe Fiul Lui să se nască dintr-o fecioară 
și să ia o natură umană ca a noastră. În �mpul vieții Lui 
pe pământ, Isus a împlinit în mod desăvârșit legea pe 
care a încălcat-o Adam. La �mpul potrivit, Isus a purtat 
de bună voie pe cruce pedeapsa pentru păcatele 
noastre – toate păcatele pe care noi le vom comite 
vreodată – o datorie pe care noi înșine nu am fi putut să 
o plă�m vreodată. După trei zile, Dumnezeu, prin Duhul 
Sfânt, L-a înviat pe Isus din morți!
 Aceasta este evanghelia – vestea bună că prin jer�a 
lui Isus noi, copiii Lui, suntem împăcați cu Dumnezeu, 
avem păcatele iertate, suntem soco�ți neprihăniți de 
către Dumnezeu și avem asigurată viața veșnică. 
 Cum răspundem noi când primim o veste atât de 
bună?  „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). Ca recunoș-
�nță pentru o mântuire așa de mare, noi vom spune și 
altora: Dumnezeu m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși 
pentru mine, un păcătos.” 
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9. Femeile să ș�e că mântuirea nu vine pe nicio altă 
cale decât prin Isus Hristos: „Eu sunt calea, adevărul 
și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 
(Ioan 14:6).
10. Programele Femeile speranței să le ajute pe femei 
să găsească speranța și vindecarea prin Isus Hristos, 
pe care Dumnezeu L-a uns ca să „propovăduiască 
săracilor vestea bună”. El a fost trimis ca să tămă-
duiască pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască 
robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea 
vederii; să dea drumul celor apăsați și să vestească 
anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19).
11. Femeile creș�ne să respecte porunca: „Să iubeș� 
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta; 
iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: Să 
iubeș� pe aproapele tău ca pe �ne însuți.” (Marcu 
12:30-31).
12. Femeile nemântuite să primească pocăința, ca să 
ajungă la cunoș�nța adevărului și, venindu-și în fire, 
să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost 
prinse ca să-i facă voia. (2 Timotei 2:25-26).
13. Femeile creș�ne să lase să strălucească lumina 
lor înaintea oamenilor și, așa cum spunea Isus, „ei să 
vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru care este în ceruri.” (Matei 5:16).
14. Programele Femeile speranței să îi încurajeze pe 
credincioși să îi îndrepte pe cei necredincioși spre 
Hristos și să proclame evanghelia lui Isus Hristos 
tuturor națiunilor. 
15. Femeile să declare: „Doamne, la cine să ne 
ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut 
și am ajuns la cunoș�nța că Tu eș� Hristosul, Sfântul 
lui Dumnezeu.” (Ioan 6:68-69).
16. Fiecare soție creș�nă să lase ca frumusețea ei „să 
fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a 
unui duh blând şi liniş�t, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 3:4). 

17. Tatăl și Dumnezeul nostru să dărâme întăriturile 
care le țin într-o stare de orbire pe femeile necredin-
cioase și le împiedică să „vadă strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4).
18. Echipele Femeile speranței din întreaga lume să 
capete bunăvoința Domnului și tot El să întărească 
lucrarea mâinilor lor. (Psalmul 90:17).
19. Cei care L-au primit pe Domnul Isus Hristos să și 
umble cu El, „fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi 
prin credinţă, după învăţăturile care le-au fost date, şi 
sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.” 
(Coloseni 2:6-7).
20. Femeile creș�ne să dorească să împărtășească ce 
au primit și să nu le fie ruşine „de Evanghelia lui 
Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede”. (Romani 1:16).  
21. Domnul să deschidă ochii femeilor nemântuite, ca 
„să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub 
puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin 
credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.” (Fapte 26:18).
22. Creș�nii să proclame că „atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică.”(Ioan 3:16). 
23. Femeile să audă și să răspundă cuvintelor pline de 
compasiune ale lui Isus: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi 
şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu 
asupra voastră şi învăţaţi de la Mine... şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28, 29).
24. Femeile să asculte programele Femeile speranței, 
să par�cipe la un grup de rugăciune, ca să audă și să 
primească cu blândeţe Cuvântul sădit…, care le poate 
mântui sufletele. (Iacov 1:21).
25. Femeile creș�ne să declare că Isus este împlinirea a 
ceea ce a spus Dumnezeu prin profetul Isaia: „Iată, 
fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va 
pune numele Emanuel (care înseamnă „Dumnezeu 
este cu noi”).” (Matei 1:23; Isaia 7:14). 

Rugați-vă pentru:
1. Femeile creș�ne să înțeleagă că „noi suntem 
lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru 
faptele bune pe care le-a pregă�t Dumnezeu mai 
dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10).
2. Femeile să înțeleagă că Dumnezeu S-a revelat pe 
Sine prin creație. „În adevăr, însuşirile nevăzute ale 
Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd 
lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de 
seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot 
dezvinovăţi.” (Romani 1:20). 
3. Femeile care sunt mântuite să își dea seama că 
ascultarea lor, fie ea slabă și imperfectă, de Cuvântul 
lui Dumnezeu este o dovadă a dragostei noastre 
pentru Hristos. Isus spunea: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.” (Ioan 14:15).
4. Femeile creș�ne din toată lumea să fie încurajate 
de promisiunea: „nu este nicio osândire pentru cei ce 
sunt în Hristos Isus, ” (Romani 8:1)  și că nimic din cer 
sau de pe pământ „nu vor fi în stare să ne despartă de 
dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, 
Domnul nostru.” (Romani 8:39).
5. Femeile să cunoască adevărul: „Hristos a murit 
pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost 
îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi.” 
(1 Corinteni 15:3-4). 
6. Femeile creș�ne să fie încrezătoare că Acela care a 
început în noi această bună lucrare o va isprăvi până 
în ziua lui Isus Hristos. (Filipeni 1:6).
7. Femeile să înțeleagă că Dumnezeul cel sfânt urăște 
păcatul și că fiecare păcat se îndreaptă împotriva lui 
Dumnezeu. „Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am 
păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta” (Psalmul 
51:4). 
8. Mamele creș�ne să învețe Cuvântul lui Dumnezeu, 
ca, la rândul lor, să îi poată învăța pe copiii lor 
poruncile lui Dumnezeu, vorbind despre ele când vor 
fi acasă, când vor merge în călătorie, când se vor culca 
şi când se vor scula. (Deuteronom 11:19).     
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