Laudã-I credincioºia!
Luni, 22 august

Duminică, 28 august

Citirea: Iov 15-18

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 23 august
Citirea: Iov 19-21, Psalmul 100

Miercuri, 24 august
Citirea: Iov 22-25

Joi, 25 august

Azi, 21 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Florin Cutilea ºi predică Florin
Dorobanţ

Citirea: Iov 26-28, Psalmul 101

Psalmul 102:12

Versetul sãptãmânii:

Vineri, 26 august
Citirea: Iov 29-32

Sâmbătă, 27 august
Citirea: Iov 33-35, Psalmul 102

Dar Tu, Doamne,
Tu împărăţeşti pe
vecie, şi
pomenirea Ta
ţine din neam în
neam.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

IOV - DIN NOU, IOV!
Având acest program de citire
anuală a întregii Biblii, mereu
revenim asupra acelorași cărți din
Biblie pe care le citim. Mi se pare,
însă, că e mai mult decât o
revenire asupra acelorași teme,
idei, evenimente, în special în
ceea ce privește cartea lui Iov.
Este o revenire asupra unei probleme atât de întâlnite în viața
omului, dar și atât de grea – problema suferinței.
Nu poți citi cartea lui Iov fără a încerca, măcar, cât de cât
să te identifici cu el, cu suferința lui. Această stare este
favorizată și de faptul că poate noi, fiecare, când citim,
suntem într-o măsură oarecare în suferință. Poate nu de

continuare...

aceeași intensitate ca a lui Iov, dar, până la urmă aceasta este
măsurată de cel în cauză. Vorba aceea, nu e durere mai mare
ca durerea mea,… pentru fiecare, suferința lui este cea mai
mare. Noi, ca oameni, avem obiceiul să facem clasamente!
Ne dăm cu părerea, inclusiv în ceea ce privește suferința.
Avem tendința să facem afirmații privitoare la suferința unui
sau altuia. În general suferința lui Iov o punem printre primele
ca intensitate. Într-adevăr, suferința lui Iov a fost grea în primul
rând prin ilogica și absurdul ei. Când nu înțelegi ceva, totul
devine mai greu și mai încurcat. De aceea, poate, oamenii, în
timp ce trec prin suferință se întreabă: de ce?
Apoi, suferința lui Iov a fost cea mai grea suferință
omenească pentru că a avut loc înainte de Jertfa lui Cristos.
Cristos prin suferința Lui a surclasat orice suferință
omenească! Mai mult, odată cu suferința Lui, capătă sens
suferințele noastre! Da, suferința omenească devine ușoară,
suportabilă și de înțeles, în lumina Suferinței lui Cristos. După
Jertfa lui Cristos care este suferința absolută pentru că este
suferința lui Dumnezeu, suferința omului este relativă. Așa se
face că primii creștini puteau merge cântând în arene, așa se
face că astăzi biserica își numără în continuare martirii, fără să
strige în gura mare! Nu vedeți? „Suferă” câte-o minoritate
oarecare, minusculă și urlă mass-media toată, suferă
biserica, sunt martirizați creștini și toată lumea tace! De ce?
Pentru că suferința poate căpăta sens doar în lumina Crucii
lui Cristos. Vedeți, Iov a suferit și a văzut Ziua lui Cristos, a
văzut suferința Lui, noi suferim după ce am văzut Jertfa lui
Cristos!
Asta schimbă totul deoarece suferința lui Cristos schimbă
perspectiva!
Pe săptămâna viitoare.

CITATE

Dificilul este ceea ce trebuie făcut imediat; imposibilul,
ceea ce presupune ceva mai mult timp.

Zilele sunt egale pentru un ceasornic, dar nu pentru un
om.

Fierul folosit se toceşte, nefolosit, rugineşte.

Disciplina este focul purificator prin care talentul devine
aptitudine.

În general vorbind, este mult mai uşor să iubeşti toată
omenirea decât pe vecinul de alături.

În sistemul meu, găsesc materia supusă unor legi necesare,
consecinţă necesară a proprietăţilor ei naturale. Existenţa
tocmai a acestor legi dovedeşte existenţa lui Dumnezeu.
Căci tocmai fiindcă natura, chiar şi în haos, nu poate
proceda decât cu regulă şi în ordine, trebuie să existe un
Dumnezeu.

Dacă strigi şi nu ţi se răspunde nu înseamnă că eşti singur.

De multe ori, Dumnezeu ne mângâie nu schimbând
circumstanţele vieţii noastre, ci schimbând atitudinea
noastră faţă de aceste circumstanţe.

Anunţuri

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

