STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

BIRUITOR ÎN NECAZURI
Faptele Apostolilor 4:1-31, Fapte 4:19-20

Nu lipsa necazurilor este un semn al credincioșiei față de Dumnezeu, ci biruința în mijlocul
necazurilor. Nu vei reuși să ocolești necazurile, dar vei reuși să biruiești necazurile atunci când
apelezi la sprijinul fraților de credință, atunci când te rogi și când implici și pe alții în rugăciune
și când dorința arzătoare a inimii tale este să vestești Evanghelia cât mai multor oameni.
Când valurile de probleme au apărut pentru tânăra biserică, ei nu s-au lăsat intimidaţi și nu au
căzut în deznădejde. Un val menit să îi distrugă, să îi măture pentru totdeauna, a devenit valul
care i-a ajutat să înainteze mai repede și mai departe în credință. Ucenicii au avut curajul să
meargă mai departe și să nu se lase doborâți. Tu ce fel de creștin ești: sub val sau deasupra
valului?

Ideea centrală: Copiii lui Dumnezeu care doresc să facă lucrarea spirituală cu credincioșie
ar trebui să se aștepte la necazuri dar nu ar trebui să se lase opriți sau descurajați de
necazuri.

Sugestii practice

Scop: Să ne motiveze să rămânem tari în credință în momentele de încercare prin care vom
trece în viață.

Atunci când vin necazurile în viața ta, încrede-te în Dumnezeu și nu uita că El este mai mare
decât orice necaz.

Explicaţii contextuale și exegetice
Ori de câte ori Dumnezeu binecuvântează, Satan boicotează. El încearcă să împiedice
lucrarea de extindere a Împărăției lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor prezintă o
lucrare binecuvântată, care adesea este descrisă astfel: Domnul adăuga în fiecare zi la
numărul lor pe cei ce erau mântuiți (2:47).
Dacă din punct de vedere spiritual credincioșii experimentau propășire, pe alte planuri ei se
confruntau cu probleme. Satan era foarte activ în opoziție. Uneori Satan folosește oameni
religioși pentru a împiedica lucrarea Domnului. În textul de față, aceiași oameni, care s-au
opus lucrării Domnului Isus, se opun și lucrării apostolilor. Copiii lui Dumnezeu care doresc
să facă lucrarea cu credincioșie ar trebui să se aștepte la necazuri, dar nu ar trebui să se lase
opriți sau descurajați de necazuri.
1. Necazurile apar când vorbim mereu despre Isus (v. 1-4)

Asigură-te că ai la cine alerga în vremuri de necaz. Poate ai credincioși pe care poți conta
în propria ta familie. Pe lângă asta, integrează-te într-un grup de părtășie și rugăciune,
pentru ca atunci când vine un necaz, să nu îl duci singur.
Nu uita că Dumnezeu este mai mare decât Ana și Caiafa, Așa că, teme-te mai mult de El
decât de oameni.
Fii disciplinat cu viața de rugăciune. Urmărește cu consecvență un program de rugăciune.
Te va ajuta enorm în vremurile grele de încercare a credinței.
Întrebări pentru discuţii
Oare de ce avem puține necazuri din pricina Evangheliei? Doar din pricină că trăim
vremuri de libertate sau pentru că nu mai vestim așa mult Evanghelia?
Ar trebui să căutăm să avem necazuri?
Care este scopul cu care Dumnezeu îngăduie necazuri în viața noastră?
Cum putem fi biruitori în necazuri?

2. Biruiești în necazuri când te temi de Domnul, nu de oameni (v. 5-20)
Pastor Romică Iuga

3. Biruiești în necazuri când folosești puterea părtășiei frățești (v. 21-23)
4. Biruiești în necazuri când folosești puterea rugăciunii (v. 24-28)
5. Biruiești în necazuri când slujirea este mai importantă decât siguranța (v. 29-31)
Aplicaţii
Una din cele mai atractive idei pentru foarte mulți oameni este să creadă că, dacă trăiești
aproape de Isus, atunci vei fi scutit de necazuri. Nimic mai neadevărat. De fapt, Însuși
Isus le-a spus ucenicilor Săi: În lume veţi avea necazuri
necazuri;; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea (Ioan 16:33).
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Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor
mele de laudă. El m-a scăpat. El este
Dumnezeul meu pe care Îl voi lăuda.
El este Dumnezeul tatălui meu
și pe El Îl voi glorifica. - Exodul 15:2
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Rugăciune

Înscriere pentru lanțul de rugăciune “Zi și
!

noapte.”Timpii disponibili din săptămână se
pot observa la avizierul din holul bisericii.
Completați formularul disponibil, înmânați-l
unui frate din comitetul bisericii și scrieți-v
scrieți-văă
numele în spațiul ce corespunde timpului din
săptămână pe care vi l-ați asumat.
Pentru familiile care se confrunt
!
confruntăă cu
probleme. Dumnezeu să se îndure de ele și să
le întărească în credință și dragoste.
Pentru familiile tinere din biserica noastră
!
care sunt plecate pentru un timp de părtășie
la Surduc și la Brădățel, ca Dumnezeu să
folosească acest timp pentru consolidarea
relației lor cu Domnul și unii cu alții.
30 de zile de rugăciune pentru lumea
!
musulmană: 27 mai - 25 iunie. Să ne rugăm
cu credință, speranță și dragoste pentru
Buletin duminical
lumea musulmană, în toată această
AN XVIII Nr. 22
perioadă a Ramadanului.
28 mai 2017
Pentru toți cei care au propovăduit și au fost
!
expuși Cuvântului cu ocazia Zilei Mondiale de
Evanghelizare.
Pentru absolvenții clasei a VIII-a și a XII-a,
!
Duminica dimineata
Rugăciune & studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
care se pregătesc pentru examenele
ora 10:00-11:00
S
n:
erviciu divi
Serviciu
divin:
naționale.
ora 111:10-12:30
1:10-12:30
redică:pasto
Cor, p
predică:
pastorr SamyTuțac

Anunţuri

Serviciu divin:
Duminica seara
Ședință prezbiteri & diaconi și audieri
!
Închinare, ccor,
or, fanfar
ă, prezentare noi membri
fanfară,
ora 18:00-20:00
candidați botez: luni, 29 mai, ora 19:00.
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Manualele de studiu biblic pentru lunile
!
iulie-decembrie sunt disponibile la standul
Marti - seara de tineret
Închinare
de cărți din hol, la prețul de 10 lei.
ora 19:00-21:00
țac
Predic
ă: pastor Samy Tu
Predică:
Tuțac
Botez nou-testamental: duminică, 11 iunie,
!
în cadrul serviciului divin de dimineață.
Rugăciune pentru Cina Domnului & Rusalii
Duminică, 4 iunie, serviciul de dimineață va
!
Joi seara
Serviciu divin:
începe la ora 10.
ora 19:00-20:30
Fanfara
Cina Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt:
!
M
ărturisiri candidați botez
Mărturisiri
duminică, 4 iunie.
Mărturisiri candidați botez: joi, 1 iunie,
!
duminică, 4 iunie și joi, 8 iunie.
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