APROFUNDARE
Întrebări pentru verificare personală și discuție
 Unde ai experimentat răbdarea lui Dumnezeu față de tine în viața ta
de creștin?
 În ce fel ai experimentat răbdarea altora față de tine?
 Ce situații te pot face să-ți pierzi răbdarea cu alții? Cum poți în astfel
de situații să arăți cu răbdare roada Duhului Sfânt din viața ta?
 Cunoști creștini care sunt un exemplu în privința răbdării față de
persecuție și suferință întâlnită în viața lor?

Text de memorat
 Coloseni 3:12-13
Motive de rugăciune
 Roagă-te pentru situațiile în care îți pierzi repede răbdarea. Fii
specific și dă voie Duhului Sfânt să te învețe ce trebuie să schimbi.
 Roagă-te pentru persoanele care sunt greu de răbdat pentru tine. Așa
cum are răbdare Hristos cu tine, El vrea să ierți, să iubești și să
accepți și tu aceste persoane.
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1. Răbdarea lui Dumnezeu
a. Răbdarea lui Dumnezeu în VT
 Îndură greutatea păcatelor poporului Său (Is. 43:24-25)
 Nu se grăbește să intre la judecată ci dorește să ierte
(Ex. 34:6-7)
 Aduce solutia pentru păcatele noastre iertându-ne (Is.
53:4,6,12)
b. Răbdarea lui Isus Hristos
 Are răbdare cu poporul împietrit și ucenicii necredincioși
(Mat. 17:17; Mc. 9:19; Lc. 9:41)
 Îndură până la sfârșit suferințele experimentate pentru
mântuirea noastră (Is. 53; 1 Pet. 2:20-24)

2. Cele două feluri de răbdare (Col. 1:11; 2 Tim. 3:10)
a. Perserverența în dificultăți
 Lit.: „a rămâne sub povara greutații”
 Răbdarea care se manifestă în circumstanțe dificile
 Rom. 12:12; Iac. 1:2-4; Iac. 5:10-11

b. Indelunga răbdare/îngăduință
 Lit.:”amânarea indelungata a mâniei înainte să se
manifeste”  “încet la mânie”
 Răbdare care se manifestă în cadrul relațiilor cu oamenii
 Prov. 14:29; 15:18; 16:32; Iac. 1:19; Ef. 4:2; Col. 3:12-13

3. Care este partea noastră?
a. Inspiră-te din exemplul lui Hristos (Rom. 15:5; Ex. 34:6; 1 Pet.
4:12-16)
b. Adu-ți aminte că și pe tine Dumnezeu și alți oameni te rabdă
(Ef. 2:12)
c. Alege să ierți fără să te bazezi pe sentimente (Col. 3:13)
d. Nădăjduiește că prin răbdare poți câștiga oamenii (2 Tim. 2:25)
e. Privește la răsplătirile care îți stau înainte (Ev. 11:24-27; 12:2;
2 Tim. 2:12)

