CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 27/05
- Iov 1-4
Marţi, 28/05
- Iov 5-8
Miercuri, 29/05 - Iov 9-12
Joi, 30/05
- Iov 13-16
Vineri, 31/05
- Iov 17-20
Sâmbătă, 01/06 - Iov 21-24
Duminică, 02/06 – Iov 25-30

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

Ps.116:5
1Ioan4:4
Rom.8:37-39
Deut.8:7
Prov.16:20
Ps.124:7-8
1Ioan 5:11-12

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Joi, 30 mai – Oprea Florin

DESPPRE RĂBDARE (II)

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
26 Mai 2013

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

„Cel cu adevarat rabdator mai bucuros rabda orice rau decat sa-si arate
lumii ce are el mai bun, mandrindu-se”
„Cel cu adevarat fericit este acela care si-a agonisit indelunga rabdare”
„Rabdarea este un leac impotriva maniei si a ocarilor”

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Boștiog Vasile

„Cel rabdator poate pastra cu adevarat pacea”

SEARA: Părtășie în familii
„Iti vei pregati o mare cununa de rabdare, deoarece furia altuia iti da
prilej sa te cunosti de aproape si sa te reculegi”

LUNA MAI – RODIREA ÎN ÎNDELUNGA RĂBDARE

„Dumnezeu iti trimite necazuri pentru ca sa te invete rabdarea”
„Cel ce vrea sa biruiasca ispitele fara rugaciune si rabdare nu le va
departa si mai tare se va încâlci in ele”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„De aceea, … uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa,
înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia”. (2 Petru 1:5, 6)

Pastor, Costel Grămadă

LOCUL BINECUVÂNTĂRII
1Împ.17:1-7
Ce este o binecuvântare?
Termenul "binecuvantare" este traducerea românească a latinescului ”benedictio”
- din rădăcina unui verb care înseamnă a vorbi de bine, a lauda, a cinsti,
- prosperitate, fericire,
Fiecare om dorește să fie binecuvântat de Dumnezeu.
Dumnezeu este singurul autor al binecuvântării.

RODIREA ÎN RĂBDARE (III)
Manifestarea răbdării în viața credinciosului
1. Ce lucruri produc răbdarea?
a. O inimă bună (Luc. 8:15)

I. ESTE ALES DE DUMNEZEU
Dumnezeu a avut un loc al binecuvântării aprovizionării pentru Ilie.
- Lângă pârâul Cherit – v.3
o În singurătate
-

La văduva din Sarepta – v.8
o În modestie (sărăcie)
Dumnezeu are un loc al binecuvântării și pentru tine

b. Greutățile (Rom. 5:3-4)
c. Testarea credinței (Iac. 1:3)
d. Speranța (Rom. 8:25)
e. Scripturile (Rom. 15:4)

II. CERE ANUMITE CONDIȚII
1. Ascultare
El i-a dat instructiuni specifice, si atât timp cât Ilie a ascultat, el a umblat direct in
locul binecuvântării Sale.
- ”Ascunde-te lângă pârâul Cherit” – v.3
Ascultarea face mai mult decât jertfele – 1Sam.15:22
- Ascultarea de Dumnezeu și Cuvântul Său
- Ascultarea în Biserică, de mai marii noștri
2. Credință
- ”Rămâi acolo” – v.9
- “Credinţa înseamnă să crezi în unele lucruri atunci când bunul simţ îţi spune
să nu crezi”- George Seaton

Evrei 11:1
III. OFERĂ BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU
-

”Am poruncit corbilor să te hrănească acolo (la pârâul Cherit)” – v.4

-

Am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească – v.9b

CONCLUZIE:
Ascultă de Dumnezeu si du-te în locul în care El îți oferă binecuvântare.
Crede că Dumnezeu are multe locuri în care vrea să te binecuvânteze.

2. Când trebuie dovedită răbdarea?
a. În cursa care ne stă înainte (Evr. 12:1; cf. Num 21:4)
b. În aducerea rodadei (Luc. 8:15)
i. 1 Sam. 13:8; răbdare – asteptare până la capăt
c. În așteptarea intervenției lui Dumnezeu (Ps. 37:7)
i. Timpul potrivit al lui Dumnezeu (Gal. 6:9; 1 Pt. 5:6)
d. Când suntem provocați (Ef. 4:2)
i. Răbdarea acționează în dragoste și aduce unitate (v. 3)

