Laudã-I credincioºia!
Luni, 29 august

Duminică, 4 septembrie

Citirea: Iov 36-39

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 30 august
Citirea: Iov 40-42, Psalmul 103

Miercuri, 31 august
Citirea: Filimon, Evrei 1-3

Joi, 1 septembrie

Azi, 28 august
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian ºi predică Bogdan
Ionescu

Citirea: Evrei 4-7, Psalmul 104

Psalmul 104:1

Versetul sãptãmânii:

Vineri, 2 septembrie
Citirea: Evrei 8-10

Sâmbătă, 3 septembrie
Citirea: Evrei 11-13, Psalmul 105

Binecuvântă,
suflete, pe Domnul!
Doamne
Dumnezeule, Tu eşti
nemărginit de mare!
Tu eşti îmbrăcat cu
strălucire şi măreţie!
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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 ŞI REGRETELE SALE!
Am observat câteva ieșiri ale lui
Iov, specifice de altfel omului care
trece prin suferință. Este vorba de o
anumită atitudine a omului care se
simte neînțeles și nedreptățit. În
situații de acest gen, omul are
tendința de a se lua de oricine, de a
contesta orice și, în general, de a nu
primi explicații.
Sigur că, acum când cunoaștem din culisele suferinței lui Iov, pe
de o parte îl înțelegem, pe de altă parte, poate, avem tendința să-l
judecăm. Au fost suficienți cei trei prieteni „supărăcioși”, așa cum îi
numește el, ca să-și arate limitele și ignoranța. Una din cele mai mari
greșeli pe care le putem face și astăzi este aceeași pe care au făcuto ei, adică, au avut pretenția că pot explica ceea ce nu cunoșteau!

continuare...

Iov a alunecat într-o altă extremă, tot legată de necunoașterea
cauzelor situației în care se afla. A apelat la multe afirmații, la limită,
nu doar împotriva prietenilor lui dar, mai ales, are tendința de a se
lua la trântă chiar și cu Dumnezeu. Exemplu este discursul lui din
capitolul 9. Mai sunt și alte afirmații pe care le face Iov și atitudini
de-a lungul cărții despre care, doar prietenii lui sar în „apărarea” lui
Dumnezeu, El, însă, tace! Pentru toate acestea, Iov se va pocăi
mai târziu! Interesant e faptul că Dumnezeu nu-i reproșează nimic,
punctual, lui Iov. Nu-i spune că a greșit când și-a etalat
cunoașterea sau când și-a surclasat adversarii. Precum zicea și
psalmistul: … am tăcut și ți-ai închipuit că sunt ca tine,…! Aici, în
cartea lui Iov, Dumnezeu tace, cel puțin în prima parte a cărții. Ce
bine ar fi dacă am înțelege: Dumnezeu are perioade și astăzi, când
nu vorbește, sau, mai exact, nu-L auzim noi. Aceasta nu înseamnă
că șomează! Nici în situația lui Iov n-a făcut-o. Faptul, însă, că
Dumnezeu nu se amestecă în disputele prietenilor lui Iov, le dă
curaj lor să-L apere pe Dumnezeu, iar lui Iov să se îndreptățească
mai departe. Cum spuneam, vine vremea când Iov va regreta tot
ce a spus și ce a vorbit. Deși, la prima vedere ne-am putea întreba,
de ce s-a pocăit Iov la finalul cărții? Cred că meditând la această
întrebare ne apropiem de esența creștinismului și ce înseamnă
pocăința. Pocăința nu înseamnă a lua o listă cu greșeli și păcate și
a ne analiza, a încerca să ne corectăm, a nu mai face,… și când
am terminat zicem, acum mă pot pocăi sau acum am finalizat
pocăința. Greșit! Eventual analiza listei o facem după ce ne-am
pocăit, adică după ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Iov l-a văzut pe
Dumnezeu în splendoarea Lui și aceasta l-a făcut să exclame: mie scârbă de mine și mă pocăiesc,…! După acea experiență, Iov
regretă multe din vorbele și atitudinile lui. Astăzi e la fel. Ceea ce ne
duce pe genunchi, ceea ce-i determină pe oameni să se
pocăiască este a-L vedea pe Dumnezeu. De aceea, misiunea
noastră este atât de importantă și se rezumă la a prezenta lumii un
Dumnezeu real, unul care e viu, căruia îi pasă și de dragul căruia
merită să te schimbi. Pe săptămâna viitoare.

CITATE

Ar trebui să ne interzicem cu desăvârşire să ne făurim
singuri emoţii de sfinţenie.

Încă ne mai rugăm pentru treziri spirituale, fără să ne dăm
seama de trădările noastre şi de lipsa noastră de pocăinţă.
Toate aceste rugăciuni sunt fără nicio valoare.

Dumnezeu nu-ţi cere să fii cel mai bun, ci doar să-ţi faci
foarte bine partea ta.

Anunţuri

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

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.

În aceastã sãptãmânã începând de Joi 1 septembrie pânã duminicã 4
septembrie va avea loc Conferinţa nevãzãtorilor din România. Sã ne
rugãm pentru cei care vor participa şi pentru întreaga desfãşurare a
conferinţei.

Eveniment special
Azi, 28 august are loc căsătoria lui:

Andrei Socaciu cu Monica Derecichei
Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia nou formată.

