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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 4 septembrie

Duminică, 10 septembrie

Citirea: Evrei 1-2, Psalmul 104

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

Marţi, 5 septembrie
Citirea: Evrei 3-4, Proverbe 22:16-21

Miercuri, 6 septembrie
Citirea: Evrei 5-6, Psalmul 105

Joi, 7 septembrie

Azi, 3 septembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Alex Ghiurău
ºi Ionel Socaciu
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

Citirea: Evrei 9-10, Psalmul 106

Sâmbătă, 9 septembrie
Citirea: Evrei 11-13, Proverbe 22:26-29

Proverbe 22:24
Versetul sãptãmânii:

Nu te împrieteni
cu omul mânios
şi nu te însoţi cu
omul iute la
mânie

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

IOV
REABILITAT!

Citirea: Evrei 7-8, Proverbe 22:22-25

Vineri, 8 septembrie

www.betania.ro

Iov este amintit cel mai mult
în suferința sa, pierderile uriașe
pe care le-a avut și, desigur,
conflictele cu prietenii lui.
Într-adevăr, cea mai mare
parte a cărții se ocupă de
acestea. Doar ultimul capitol,
un singur capitol descrie nu
doar pocăința lui Iov, ci și
restaurarea Sa! Și ce mare
capitol în Biblie este acesta. El
ne arată cum știe Dumnezeu

„Nu continua pãcãtuind”
„Nu alunega”
„Nu avea o
„Nu cãdea pentru cã este
„Nu neglija o
inimã rea ºi
„Sã nu vã pãrãsiþi, dar,
„Nu-L refuza”
imposibil sã [te] înnoieºti”
mântuire aºa mare” necredincioasã”
încrederea voastrã”
2:1-4
3:7 – 4:13
5:11 – 6:12
10:26-39
12:25-29
„Gândeºte-te la
„Fii credincios
„Ai nevoie de îndurare… ca sã
„Fii atent la ce-ai
„Imitaþi-i pe cei care prin
Cristos”
ºi aratã
„Þine-te tare credinþã ºi rãbdare au moºtenit”
primeºti promisiunile”
auzit”
mulþumire”
încredinþat”

3:15

Trebuie…

Ai grijã ºi …

2:17

Asta înseamnã
cã El este…

2:9

Deºi…

3:14

Mijlocitorul unui
Legãmânt mai bun

2:5-6

a fost mai prejos
decât îngerii

1:4 – 2:18

El este…

Mare Preot milos ºi vrednic de
încredere

El a suferit
pentru noi

7:11-34

4:14 – 7:28
3:1 – 4:15

3:1 – 4:15
1:4 – 2:18

Mãreþul nostru Mare Preot

El a murit pentru a
El este Fiul ales care
ne facilita promisiuni
este perfect pentru totdeauna
mai mari

8:1 – 10:18

aºa un Mare Preot

Fiul lui Dumnezeu
Plin de compasiune Etern Perfect
Credincios
Rabinul Divin
Ales preot dupã ordinul lui
Fiul credincios
Fiul omului
Melhisedec

8:1 – 10:18
4:14 – 7:28

Aron ºi leviþii aleºi în mod divin orice alt mare preot

Credinciosul
Moise

Cristos este
mai bun
decât…

Îngerii slujitori
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Sumarul cărţii Evrei

Capitolele

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

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.

Doctrină

O m a s ã p e z i!

Avertizări

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

De
aceea,

Anunţuri

Sfinþii au trãit prin credinþã cu gândul
la promisiunile viitoare

reabilita și recompensa pe cineva. Da, de-a lungul cărții, Iov
pare că se „răstește” la Dumnezeu de câteva ori, în contrast cu
prietenii lui care vor să-L „apere” pe Dumnezeu. Cu toate
acestea, Dumnezeu nu-l condamnă pe Iov, ci mai degrabă îi
condamnă pe prietenii săi! Oare de ce? Care o fi diferența
majoră între ei? Eu cred că sunt multe diferențe între aceștia însă
una majoră e că Iov a purtat războiul lui Dumnezeu, e adevărat,
fără să știe, dar ce contează, până la urmă ce știm noi, ceea ce
contează este atitudinea noastră. Iar aici, Iov capătă notă
maximă! Iar în ceea ce privește relațiile de prietenie dintre cei trei
și Iov, tot ultimul capitol ne revelează că Iov a fost mai prieten cu
ei decât ei cu Iov! Mai totdeauna este așa și azi! Da, Iov se roagă
pentru ei! Ce bine ar fi fost să se fi rugat și ei pentru Iov, în
suferința lui, decât să pălăvrăgească fără rost!
Revin, cum știe Dumnezeu reabilita? Vedeți diferențele dintre
capitolele 1 și 42: șeptelul de animale al lui Iov se dublează, are,
din nou, 7 fii și trei fete, mai trăiește 140 de ani și își vede urmașii
până la a patra generație, a stră-strănepoților.
Da, pentru că oricine poartă războaiele Domnului va fi
răsplătit! Asta e valabil până azi! Tu doar asigură-te că lupți
alături de El, că porți războaiele Lui. Cel puțin două lucruri sunt
asigurate: victoria și răsplata!
Pe săptămâna viitoare!

Tu nu suferi ca sfinţii – Înduri

continuare...

Aºa înduri credincios în umblarea ta

EDITORIAL

