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Anunturi,
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BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL
Casa lui Dumnezeu.
O casã pentru inima ta! Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 21|23 .05.2021

  Suferința - Iov cel drept

DUMINICĂ 

10:00-10:50 Studiu biblic:

  Închinare, cor

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Ce învățăm din eșecurile noastre?

  (Luca 22:31-34, Ioan 21:15-22)

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Închinare, cor

  Timpul trece, provocările rămân

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  (Iosua 13:1-6)

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret:

MARTI

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

  ( )Iov 47:1–47, Iov 42:5–6

  Importanța rugăciunii

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  Ieremia- Profetul fără like-uri

  (Ioan 16:12-28)

  Închinare

JOI    

  Mesaj: PETRU BULICA

  Închinare

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii pentru 2021

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Pentru armistițiul din 

Fâșia Gaza și continuarea 

procesului de pace

din zona respectivă.

La multi ani!,

Curs de cateheză. Cei care au hotărât să Îl 
mărturisească pe Domnul Isus în apa 
botezului, precum și cei care doresc să 
cunoască mai multe despre credința 
creștină, sunt invitați la cursul de cateheză 
care se desfășoară în fiecare duminică, la ora 
10:00, în sala de protocol a bisericii. Înscrieri, 
la pastorii bisericii.

Nuntă. Duminică, 30 mai, ora 13, la Izvin, va 
avea loc căsătoria lui Claudiu Cornea cu 
Florina Străin. Le dorim “casă de piatră” și 
multă binecuvântare din partea Domnului!

Contacte membri.  Astăzi, la sfârșitul 
serviciilor, membrii bisericii Betel vor primi 
o listă cu numele persoanelor pe care frații 
din comitet nu au reușit să le contacteze 
telefonic în ultima perioadă. Cei care se 
regăsesc pe această listă sau cunosc pe cineva 
de pe listă și pot furniza un număr de telefon 
valid pentru persoana respectivă, sunt rugați 
să contacteze secretariatul bisericii: 
betelbaptist@gmail.com, telefon 0256-
491918 sau pastorii. 

Coman Mihai 

Lazăr Dimitrie

Pop Ion

Pop Valeriu

Negrilă Bianca

Rakoci Andreea

Bahnean Natalia Samoilă Iconia

Stoica DavidBulzan Tiberiu

Mocuța Gheorghe Sr

Tuțac Lidia

Nicolici Emanuela

Cornea Aurel

Catrinoiu Elena

Pandi Alexandru

Ciupe Adriana

Joldeș Silvia

Secoșan AdrianaIepure Simona

Iocșa Rodica

Bugnărug Iuliana

Albai Ioana

-cei din jur (familie, personal medical)

-tratament și intervenții medicale adecvate

- vindecare și recuperare deplină

-întărirea credinței și o bună mărturie 

Să ne rugăm pentru:

Pentru cei bolnavi. 



STUDIU BIBLIC 23 mai

SUFERINȚA - Iov cel drept
Text biblic: Iov 47:1–47, Iov 42:5–6

c) pentru că L-a provocat pe Dumnezeu și s-a plâns de felul în care lucra în viața lui; 

Dumnezeu este înțelept și bun în alcătuirea planurilor Sale și credincios în împlinirea lor și chiar 
dacă nu înțelegem întotdeauna lucrul acesta, trebuie să ne încredem în suveranitatea, 

înțelepciunea și bunătatea Lui.

1. Iov recunoaște că Dumnezeu este suveran și infinit în înțelepciune

e) pentru că a vorbit despre lucruri pe care nu le înțelegea.

După ce ascultă răspunsul lui Dumnezeu la plângerile și la nelămuririle sale, Iov ajunge la concluzia că 
Dumnezeu este suveran, adică are dreptul și puterea de a face tot ce decide să facă.Dumnezeu are autoritate 
absolută asupra creației Sale, iar acest lucru Îi conferă dreptul de a face tot ce consideră că este bine și înțelept. 
Poate că aceasta a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o Iov din toată experiența dramatică prin care 
a trecut. De fapt, când Dumnezeu decide să-i vorbească lui Iov, nu-i răspunde în mod direct la niciuna dintre 
întrebările acestuia, ci, dimpotrivă, îi vorbește despre măreția creației Sale, despre puterea cu care conduce 
universul, despre autoritatea cu care stăpânește natura și despre înțelepciunea cu care susține tot ce mișcă pe 
pământ.Chiar dacă nu a înțeles pe deplin perfecțiunea planurilor lui Dumnezeu și profunzimea înțelepciunii 
Sale, Iov a recunoscut că trebuie să se încreadă în Dumnezeu. 

2. Iov regretă că nu s-a încrezut pe deplin în Dumnezeu

a) pentru că a blestemat ziua în care s-a născut; 

d) pentru că s-a lăsat copleșit de disperare; 

Abia când Dumnezeu a luat inițiativa de a i Se descoperi lui Iov, acesta a putut gusta din bunătatea Sa. De-acum 
ochii i s-au deschis și Îl poate vedea deslușit pe Creatorul său. De-acum Iov are o perspectivă nouă asupra 
realității, nu una intelectuală, speculativă, ci una fundamentată pe propria experiență. Când omul gustă din 
bunătatea lui Dumnezeu, ochii minții i se deschid și Îl vede pe Dumnezeu așa cum este. Dar, mai mult de atât, 
se vede și pe sine așa cum este. Într-o predică intitulată „Iov în mijlocul cenușii”, Charles H. Spurgeon sugerează 
câteva lucruri pentru care Iov a simțit nevoia să se pocăiască: 

3. Iov este restaurat din punct de vedere fizic, emoțional, material și spiritual
În ultima parte a capitolului final al cărții Iov, Dumnezeu face două lucruri importante. Mai întâi îi mustră pe 
cei trei prieteni ai lui Iov pentru că n-au vorbit la fel de drept despre El cum a vorbit Iov  și îi trimite la acesta să 
aducă o ardere de tot pentru ei. Doar în urma mijlocirii lui Iov, Dumnezeu Își va potoli mânia împotriva lui 
Elifaz, Bildad și Țofar și nu le va face după „nebunia” lor. De ce a fost nevoie de acest lucru? Deoarece mânia lui 
Dumnezeu s-a aprins împotriva celor trei din cauza teologiei lor incorecte, a cuvintelor nechibzuite și a 
atitudinii arogante de care au dat dovadă. Ei spuseseră că numai cei răi suferă, iar cei buni sunt binecuvântați. 
Din punctul lor de vedere, din moment ce Iov era lipsit de copii, de agoniseală și de sănătate, însemna că era 
păcătos și merita să fie într-o asemenea stare. Bineînțeles că, în final, se dovedește că nu au avut dreptate.  

b) pentru că și-a dorit în mod repetat să moară; 

Numărul țărilor după religia majoritară: 67 de țări romano-catolice, 49 de țări islamice, 49 de țări 
protestante, 14 țări ortodoxe de răsărit, 3 țări hinduse și 1 țară mozaică.

Originea: Evreii sunt populația indigenă a Israelului. Dovezile arheologice și cele istorice atestă o prezență 
continuă de peste 3 000 de ani.

Text preluat din broșura „Despre Israel - răspunsuri la întrebări dificile”. Material produs în parteneriat de 
StandWithUs și Alfa Omega TV. 

Amenințări la adresa securității: Liderii iranieni depun eforturi deosebite pentru a construi rachete 
balistice în timp ce fac apeluri ca Israelul să fie „șters de pe hartă”. Hamas și Hezbollah sunt grupări teroriste 
susținute de Iran, Qatar și Turcia. Iranul este considerat a fi statul care sponsorizează cel mai mult terorismul 
global. Extremismul violent, de la ISIS la Al Qaeda, destabilizează regiunea.

Suprafața: Israelul acoperă un teritoriu mai mic decât cel al statului New Jersey. În comparație cu suprafața 
lumii arabe, mărimea Israelului se poate exprima prin procentajul de 1 la 800.

Refugiații evrei din teritoriile arabe/musulmane: În urma războiului din 1948, peste 850 000 de evrei au 
fugit din fața persecuției sau au fost expulzați din țările arabe și musulmane. Până în anul 2000 rămăseseră 
numai 50 000. Israelul a primit și a oferit domiciliu unui număr de peste 600 000 dintre refugiații evrei.

Tel Aviv a fost întemeiat în 1909: Tel Avivul are aproape 110 ani. Acest fapt demonstrează că evreii au avut în 
vedere înființarea statului cu mult timp înainte ca Israelul să renască în anul 1948.

Comunitățile israeliene din Cisiordania: Zonele în care sunt construite coloniile israeliene acoperă acum 
mai puțin de 1,7 procente din suprafața Cisiordaniei. Între 5 și 8 procente din teritoriul Cisiordaniei se află în 
vest, adică în „partea israeliană” a barierei de securitate.

Sionismul: Sionismul reprezintă mișcarea națională de eliberare a evreilor care au încercat să își restaureze 
libertatea și independența în străvechea patrie.

Comunitățile palestiniene din Cisiordania: Peste 95 de procente din populația palestiniană își au locuința 
într-o suprafață reprezentând 40 de procente din Cisiordania, astfel că peste 50 de procente din teritoriu 
rămân practic nelocuite.

Știați că...? | Lucruri pe care nu le știai 
despre Israel

 

Cartea se încheie cu relatarea vizitei pe care frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov i-au făcut-o pentru a-l 
încuraja și pentru a-i oferi daruri. Dacă cei trei prieteni din prima parte a cărții se dovediseră a fi niște 
„mângâietori supărăcioși”, aceștia din urmă „l-au plâns și l-au mângâiat”. Asta înseamnă că este mai eficient 
să-ți arăți compasiunea prin fapte decât prin cuvinte. În cele din urmă, după ce a fost vindecat și restaurat, 
după ce a primit de la Domnul o avere dublă față de cea pe care o pierduse și la fel de mulți copii ca înainte de 
tragedia care s-a abătut peste el, Biblia consemnează că „Iov a murit bătrân și sătul de zile” (v.17). 

Concluzii:

Apoi, după ce Iov aduce jertfele și mijlocește pentru prietenii săi înaintea lui Dumnezeu, este vindecat atât din 
punct de vedere fizic, cât și emoțional. Dar, mai mult de atât, Iov este și restaurat din punct de vedere spiritual.

Atitudinea lui Iov în suferință este luată ca reper de răbdare de către Iacov, care scrie spre sfârșitul epistolei 
sale: Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit  în Numele Domnului. Iată, 
noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat 
Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare (Iacov 5:10, 11).
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