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O atitudine de învingători

Textul  de  memorat: „Ci  sfinţiţi  în  inimile  voastre  pe  Hristos  ca  Domn.”  Fiţi  totdeauna  gata  să
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă.” (1 Petru
3:15)

Duminică, 23 august – Receptivitate faţă de Evanghelie

1. Ioan 4:27-30,39-42; 27.  Atunci  au venit  ucenicii  Lui  şi  se mirau  că vorbea cu o femeie.  Totuşi
niciunul nu I-a zis: "Ce cauţi?" sau: "Despre ce vorbeşti cu ea?"
28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
29. "Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?"
30. Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El.
39. Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: "Mi-a
spus tot ce am făcut."
40. Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Şi El a rămas acolo două zile.
41. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.
42. Şi ziceau femeii: "Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi
înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii."

2. Faptele 8:4,5,15; 4. Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.
15. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.

Luni, 24 august – O schimbare de atitudine

3. Matei 15:21-28; 21. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.
22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: "Ai milă de
mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac."
23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: "Dă-i drumul,
căci strigă după noi."
24. Drept răspuns, El a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel."
25. Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: "Doamne, ajută-mi!"
26. Drept răspuns, El i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!"
27. "Da, Doamne", a zis ea, "dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor."
28. Atunci Isus i-a zis:  "O, femeie,  mare este credinţa  Ta;  facă-ţi-se cum voieşti."  Şi fiica ei  s-a
tămăduit chiar în ceasul acela.

Marcu 14:6-9; 6. Dar Isus le-a zis: "Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru
frumos faţă de Mine;
7. căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi
totdeauna.
8. Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.
9. Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi
ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei."

Marţi, 25 august – Prezintă adevărul cu iubire
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4. 2  Tesaloniceni  1:1-4; 1.  Pavel,  Silvan  şi  Timotei,  către  Biserica  tesalonicenilor,  care  este  în
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine,  pentru că
credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot
mai mult.
4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate
prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.

Miercuri, 26 august – Temelia acceptării

5. Romani  15:7; Aşadar,  primiţi-vă  unii  pe  alţii,  cum v-a  primit  şi  pe  voi  Hristos,  spre  slava  lui
Dumnezeu.

Efeseni 4:32; Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe voi în Hristos.

Joi, 27 august – Adevărul prezentat cu dragoste

6. 1 Petru 3:15; Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi
oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,

2  Timotei  4:2; Propovăduieşte  Cuvântul,  stăruie  asupra  lui  la  timp  şi  nelatimp,  mustră,  ceartă,
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

Tit 3:4,5; 4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de
oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.
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