CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 13/05
- 2 Cron. 29-31
Marţi, 14/05
- 2 Cron. 32-34
Miercuri, 15/05 - 2 Cron. 35-36
Joi, 16/05
- Ezra 1-4
Vineri, 17/05
- Ezra 5-7
Sâmbătă, 18/05 - Ezra 8-10
Duminică, 19/05 – Neemia 1-3

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Iosua 1:9
2 Petru 3:9-10
Prov.10:22
Deut.23:14
1 Ioan 2:1-2
Ps.84:5-7
Rom. 6:23

ÎMPĂRATUL DAVID ȘI ÎNDELUNGA RĂBDARE
Analizând cu atenţie viaţa lui David putem observa că acţiunile lui,
deciziile lui, dar şi atitudinea lui, reliefează foarte clar o componentă a
Roadei Duhului Sfânt care este foarte importantă în viaţa noastră îndelunga răbdare.
Aşadar, datorită neascultării, Dumnezeu îl elimină pe Saul de la tronul
lui Israel şi îl alege pe David, un adolescent „cu păr bălai şi faţa
frumoasă”, dar să nu uităm că el nu ajunge pe tronul lui Israel decât la
vârsta maturităţii, după mulţi ani de aşteptare, lovituri şi pericole. De
remarcat este faptul că David, în ciuda nenumăratelor ocazii pe care
le-a avut:
1) nu şi-a făcut singur dreptate;
2) nu s-a răzbunat;
3) nu şi-a pierdut credinţa, ci a rămas ferm pe hotărârea şi
promisiunea lui Dumnezeu.
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

(din Cuvântul Adevărului, aprilie-mai 2013)

”Prin răbdarea voastră vă veți căștiga sufletele.” – Isus Hristos

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Misionar, Nicu Sima (Constanta)
Studiu biblic: Tavy Brumă

”Răbdarea este capacitatea de a avea lumină după ce ți s-a ars siguranța.”- Bob Levey

LUNA MAI – RODIREA ÎN ÎNDELUNGA RĂBDARE

CITATE CELEBRE DESPRE RĂBDARE

”Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi
căpăta ce v-a fost făgăduit.” – Evrei 10:36
”Fiţi, deci, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului.” – Iacov 5:7

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este
viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru”
Rom.6:23

DE LA ÎNDOIALĂ LA CREDINŢĂ
Apostolul Toma, numit şi (gr.) Didymus –Geamanul.
-

este unul din cei doisprezece ucenici ai Domnului Iisus Hristos (Mt.10:3; Mc.3:18;
Lc.6:15).
Îşi începe apostolatul ca ceilalţi, în Ierusalim, iar mai apoi,
propovăduieşte în India.
Moare ca martir prin străpungere cu suliţa.
Referiri personale la Toma găsim doar în Evanghelia după Ioan. Io.11:16 ; 14:5

I. ÎNDOIALA
1.

2.

3.
4.

5.

Este de la Diavolul
a. Gen.3:1 – „oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi?”
i. El seamănă îndoiala
Este o frână pe calea credinţei
a. Îţi spune că nu reuşeşti
b. Va face totul ca să-ţi ia curajul
Cere dovezi
a. v.25 – ”Dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”
Te îndeamnă să trăieşti prin vedere
a. v.25 – ”Dacă nu voi vedea îm mâinile lui semnul cuielor..., nu voi crede.”
b. 1 Împ.17:3-6 – Ilie hrănit de corbi
 Ilie se bucura de corbi, de carne şi de pâine
 El se baza pe ce vedea - corbi, carne, pâine
 Trebuia să privească prin credinţă la Dumnezeu, care era în spatele
acestui miracol
Nu este plăcută lui Dumnezeu - Evrei 10:38; 11:6a

II. CREDINŢA
v.27 - Isus cu multă gingăşie şi răbdare se ocupă de ucenicul Său Toma să scape de
îndoială.
1. Definiţia credinţei – Evrei 11:1
a. Încredere neclintită în lucrurile nădăjduite
b. O puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd
2. Puterea (dovada) credinţei Mc.11.23
a. Este opusul îndoielii. ”Dacă nu vă veţi îndoi...”
b. v.24 –să credeţi că aţi şi primit ce cereţi
3. Lucrarea credinţei
a. Efes.2:8 - Prin credinţă se capătă mântuirea
b. Rom.5:1 - Prin credinţă eşti socotit neprihănit
4. Este binecuvântată de Dumnezeu – v.29

a. Ferice de cei ce cred şi nu văd

CONCLUZIE
Mărturisirea de credinţă a lui Toma marchează punctul culminant al Ev. După Ioan.
- El declară divinitatea lui Isus Hristos - v.28
”Nu fi necredincios, ci credincios!”

RODIREA ÎN RĂBDARE (I)
ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU
1. Ce înseamna îndelunga răbdare
- a îndura mult timp
- stapânire de sine continuă
- reţinerea îndelungată a mâniei

2. Dumnezeu este îndelung răbdător cu omul
- îndelunga răbdare a lui Dumnezeu cu oamenii din timpul lui
Noe. Petru 3.20
- îndelunga răbdare a lui Dumnezeu relaţia cu poporul Israel.
Neemia 9.16-19
- îndelunga răbdare a lui Dumnezeu faţă de noi. 2Petru 3.7-9

3. Scopul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu
- ca să fim mântuiţi.
2 Petru 3.15
- să ne întoarcem la Dumnezeu.
Romani 2.4
CONCLUZIE:
Sa privim la îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi vom fi motivaţi
să răbdăm mai mult.

