CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 20/05
- Neemia 4-7
Marţi, 21/05
- Neemia 8-9
Miercuri, 22/05 - Neemia 10-11
Joi, 23/05
- Neemia 12-13
Vineri, 24/05
- Estera 1-3
Sâmbătă, 25/05 - Estera 4-7
Duminică, 26/05 – Estera 8-10

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

2Petru2:9
Isaia48:17
1Cor.15:57
Apoc.22:12-14
Prov.14:26-27
1Petru2:9-10
Deut.28:2-3

Preţ absolut
Un misionar predica undeva, într-o regiune săracă de pe
continentul african. Misionarul a făcut apel pentru sprijinirea lucrării
misionare în întreaga zonă şi i-a încurajat pe cei prezenţi să dăruiască
tot ce puteau pentru construirea unei clădiri care avea să servească
drept clinică şi locaş de închinare.
La vreo două ore după serviciul divin, o tânără femeie a venit la
misionar şi i-a pus înainte 40 de dolari pentru construcţie. Misionarul
era mut de uimire. În minte i se contură întrebarea: de unde avea femeia
aceasta o sumă de bani atât de mare, într-o regiune atât de strâmtorată?
Şi a dat glas acestei nedumeriri pe cât de delicat posibil. Femeia
i-a răspuns că mersese la un plantator înstărit şi se vânduse ca sclavă
pentru tot restul vieţii ei. Astfel a găsit ea cu cale să se consacre în
slujirea lui Hristos. Nu parţial, ci total.

DESPPRE RĂBDARE
„Răbdarea este arta de a spera”.
„Oamenii sunt aici pe pământ spre binele semenilor lor. Deci, ori
invata-i, ori rabda-i”.
„Răbdarea este amară, dar rodul său este dulce”.
„Răbdarea, numai ea, face să înduri mai lesne tot ce nu poți
schimba”.

Biserica
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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

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Turcan Nelu
Studiu biblic: Boștiog Vasile
LUNA MAI – RODIREA ÎN ÎNDELUNGA RĂBDARE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul
aduce răbdare”.
(Rom.5:3)

CREDINȚA BIBLICĂ
I. Tipuri de credință
1.
2.
3.
4.

Credință care salvează (Rom. 10:9, 10)
Credință temporară (Luca 8:13)
Credință intelectuală (Iacov 2:19)
Credință moartă (Iacov 2:17)

II. Dacă suntem creștini trebuie să:
Trăim prin credință
Gal 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în
Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

RODIREA ÎN RĂBDARE (II)
Rolul răbdării în viața credinciosului

Îndelunga răbdare – abilitatea de a îndura încercările fără cârtire; perseverență

Rezistăm prin credință
Rom 11:20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin
credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te!

1. Suferința credinciosului conduce spre răbdare (Rom. 5:3)

Obținem o bună mărturie prin credință

a. Răbdarea trebuie să își desăvârșească lucrarea (Iac. 1:4)

Evr. 11:2 Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
Biruim lumea prin credință
1 Ioan 5:4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă
biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.

b. Răbdarea produce experiență (Rom. 5:4)
c. Răbdarea aduce speranță (Rom. 15:4)

Îl înfrângem pe diavolul prin credință
1 Pet 5:9 Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin
aceleaşi suferinţe ca voi.

Fim eliberați de sub puterea păcatului prin credință
1 Pet 1:9 pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor
voastre.

2. Moștenirea promisiunilor – prin răbdare (Evr. 6:12)
a. Răbdarea – factorul prin care ne păstrăm mântuirea (Luc.
21:19; Mat. 24:13)

Continuăm în credință
Col 1: negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă
abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o.

Fim înrădăcinați în credință
Col 1:23 negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să
vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei
făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

3. Exemple biblice ale oamenilor care au răbdat
a. Iov (1:21; Iacov 5:11)
b. Avraam (6:15)
c. Simeon (Luca 2:25)

Abundăm în credință
2 Cor 8:7 După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în Cuvânt, …

Murim în credință
Evr. 11:13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar
le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe
pământ.

d. Pavel (2 Tim. 3:10)
e. Profeții (Iacov 5:10)

