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24-30 decembrie

Câteva lecții din cartea lui Iov

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Iată, noi numim _________ pe cei ce au răb-
dat. Aţi auzit vorbindu-se despre _____________________ și aţi 
văzut ____________ _______________ și cum Domnul _________
___________________________ .” (Iacov 5:11)

Iatăne ajunşi la finalul studiului din acest trimestru! Am reuşit să abor
dăm o multitudine de teme din cartea lui Iov, dar trebuie să admitem că 
mai rămân multe alte teme neabordate, multe alte lecţii de desprins, la 
fel ca în orice alt domeniu. Şi dacă lucrul acesta este adevărat cu privire la 
atomi, stele, meduze şi ecuaţii matematice, cu cât este el mai adevărat în 
ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu?

„Nu avem niciun motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu doar 
pentru că nu putem înţelege tainele providenţei Sale. În lumea naturală 
suntem în permanenţă înconjuraţi de minuni pe care nu le putem înţelege. 
Ar trebui oare să ne mire când descoperim şi în lumea spirituală taine pe 
care nu le putem pătrunde? Dificultatea ţine numai şi numai de slăbiciu
nea şi de îngustimea minţii omeneşti.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 170

Da, enigmele rămân, şi în special cele din cartea lui Iov, unde sunt ridi
cate multe dintre cele mai grele întrebări existenţiale. Vom încerca totuşi 
să desprindem câteva lecţii care să ne ajute să Îi rămânem credincioşi 
Domnului în această lume a suferinţei, la fel ca Iov.

S T U D I U L 

1 4

fericiți 

răbdarea lui Iov

ce sfârșit i-a dat Domnul 

este plin de milă şi de îndurare
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Duminică, 25 decembrie Prin credinţă și nu prin vedere

1.  Citește 2 Corinteni 5:7 și 2 Corinteni 4:18. Ce adevăruri fundamentale ne 
sunt descoperite aici? Cum ne pot ajuta ele în dorinţa noastră de a-I fi 
credincioși Domnului?

Contextul imediat al textului din 2 Corinteni 4:18 este escatologic, se 
referă la timpul sfârşitului când vom fi îmbrăcaţi în nemurire – o mare 
făgăduinţă ce urmează să se împlinească. Şi, pentru că deocamdată nu sa 
împlinit, trebuie so luăm prin credinţă şi nu prin vedere.

Şi cartea lui Iov ne arată că există multe lucruri pe care ochiul omului 
nu le poate percepe. Ideea aceasta nu este totuşi atât de dificil de conce
put astăzi, în secolul al XXIlea, când ştiinţa nea demonstrat că pretutin
deni în jurul nostru există forţe invizibile. 

Întro ocazie, un predicator se afla la amvonul unei biserici mari de oraş şi 
a cerut adunării să facă linişte. Membrii au păstrat liniştea doar pentru câteva 
secunde. Atunci a adus un aparat de radio, la deschis şi a început să învârtă 
butonul pentru a căuta o frecvenţă. Aparatul scotea tot felul de sunete.

„Aş vrea să vă întreb ceva, lea spus el. De unde vin zgomotele acestea? Din 
aparatul de radio? Nu, bineînţeles. Sunetele acestea existau împrejurul nostru 
în aer, sub formă de unde radio, şi sunt la fel de reale ca vocea mea pe care o 
auziţi acum. Doar că, aşa cum suntem construiţi, nu avem acces la ele. Însă, 
dacă nu le vedem, nu le simţim şi nu le auzim, nu înseamnă că ele nu există.”

2.  Ce alte lucruri reale pe care nu le putem vedea (de exemplu, radiaţia 
sau gravitaţia) există în jurul nostru? Ce lecţii spirituale putem desprinde 
din faptul că aceste forţe nevăzute există și mai ales din faptul că ele ne 
influenţează viaţa?

Niciunul dintre personajele cărţii lui Iov nu a reuşit săşi explice ce se 
petrecea, deşi credeau în Dumnezeu şi chiar cunoşteau întro oarecare 
măsură caracterul Său şi puterea Sa creatoare. Însă, în afară de realităţile 
pe care puteau să le vadă (de exemplu, nenorocirile abătute asupra lui 
Iov), nu aveau nicio idee despre ce se petrecea în spatele scenei. Ni se 
poate întâmpla şi nouă să nu avem nicio idee despre realităţile nevăzute 
care există în preajma noastră? Cartea lui Iov ne învaţă că avem nevo
ie să trăim prin credinţă, conştienţi de neputinţa noastră şi de limitele 
capacităţii noastre de a vedea şi de a cunoaşte.

“pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” 2 Corinteni 5:7

“Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice." 2 Corinteni 4:18 VDC
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupe să recapituleze lecţiile princi

pale desprinse din studiul cărţii lui Iov.
La nivelul sentimentelor: Să descopere asemănările, dar şi deosebirile 

dintre Iov şi Isus şi să interiorizeze valorile descoperite.
La nivel practic: Să ia decizia de a trăi prin credinţă, în ciuda suferinţelor 

lor.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Lecţii învăţate

A.  Dacă ar fi să sintetizezi mesajul cărţii lui Iov întro singură frază, care 
ar fi acea frază?

B.  Ce lecţie din cartea lui Iov ţiai însuşit în acest trimestru?

II.  Sentimente: Iov și Isus
A.  Care sunt principalele asemănări dintre Iov şi Isus? Ce părere ai des

pre aceste asemănări?
B.  Ce lucruri din viaţa sa ne arată că Iov trăia prin credinţă şi nu prin 

vedere?

III.  Practic: Perspectiva asupra suferinţei
A.  Ce perspectivă ai asupra suferinţei acum, la finalul studiului cărţii lui 

Iov?
B.  Cum teau adus mai aproape de Dumnezeu suferinţele prin care ai 

trecut?

Rezumat: Cartea lui Iov este atât de complexă şi de plurivalentă, încât 
este dificil să condensăm toate ideile din ea întrun ghid de studiu de un 
trimestru. Ceea ce remarcăm însă este mesajul ei hristocentric. Ea ne în
dreaptă privirea în mod repetat către Răscumpărătorul nostru, către mân
tuire şi către viaţa de credinţă.
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Luni, 26 decembrie Existenţa răului 

Una dintre marile realităţi problematice pentru oameni este existenţa 
răului. Unii filosofi şi chiar unii oameni religioşi au negat existenţa lui sau 
au considerat că ar trebui cel puţin să abandonăm termenul de „rău”, însă 
cei mai mulţi oameni sunt de altă părere. Răul este real, el face parte din 
lumea noastră. Este greu săi dăm o definiţie, dar cei mai mulţi dintre noi 
îl recunoaştem când îl vedem.

Unii împart răul în două mari categorii: răul natural şi răul moral. Răul 
natural este definit ca fiind cel rezultat din dezastre naturale, precum 
cutremure, inundaţii, epidemii care produc suferinţă. Răul moral este 
consecinţa faptelor deliberate ale unor oameni, fapte ca jaful sau crima.

Există nenumărate teorii, antice şi moderne, care încearcă să explice 
existenţa răului. Noi, adventiştii de ziua a şaptea, credem pe baza Bibliei că 
răul a apărut odată cu căderea unei fiinţe create, Satana. Cultura po pulară, 
alimentată de speculaţiile filosofice materialiste, neagă ideea exis ten ţei lui 
Satana. Cine neagă existenţa lui respinge însă mărturia clară a Scripturii, 
care arată că Satana este o fiinţă reală, hotărâtă să le facă oamenilor cât 
mai mult rău posibil.

Adevărul acesta ne este descoperit întrun mod special în cartea lui Iov. 
3.  Recitește Iov 1:1 – 2:8. Ce ni se spune aici despre rolul lui Satana în produ-

cerea răului din lumea noastră?

Satana a fost direct răspunzător de răul moral şi natural suferit de Iov. 
Aceasta nu înseamnă totuşi că răul sau suferinţa se datorează în orice 
situaţie în mod direct activităţii demonilor. Adevărul este că nu cunoaştem 
toate motivele pentru care au loc lucruri rele. De altfel, în dialogul despre 
necazurile lui Iov nu apare menţionat niciodată numele lui Satana. Vorbi
torii au dat vina când pe Dumnezeu, când pe Iov, dar niciodată pe Satana! 
Cartea lui Iov ne arată totuşi cine este răspunzător în final pentru răul de 
pe pământ.

4.  Ce ne spun textele următoare despre existenţa lui Satana? Apocalipsa 
12:12; Matei 4:10; 13:39; Luca 8:12; 13:16; 22:3,31; Faptele 5:3; 1 Petru 5:8. 

_________________________________________________________________

Ce dovezi ai în viața ta despre activitatea lui Satana? Cum te poți 
proteja de el?

“Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. I s-au născut şapte fii şi trei fete. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază dintre toţi locuitorii Răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alţii şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei. Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii şi fiicele lui Iov mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi născut, a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei. Şi s-au aruncat nişte sabeeni asupra lor, i-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Nişte haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: „Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie şi a izbit în cele patru colţuri ale casei; casa s-a prăbuşit peste tineri şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.” Atunci, Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului!” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.”
Iov 1:1-22 VDC
http://bible.com/191/job.1.1-22.vdc

“De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.””
Apocalipsa 12:12 VDC
http://bible.com/191/rev.12.12.vdc

“„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’””
Matei 4:10 VDC
http://bible.com/191/mat.4.10.vdc

“Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.”
Matei 13:39 VDC
http://bible.com/191/mat.13.39.vdc

“Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.”
Luca 8:12 VDC
http://bible.com/191/luk.8.12.vdc

“Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?””
Luca 13:16 VDC
http://bible.com/191/luk.13.16.vdc

“Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.

Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.”
Luca 22:3, 31 VDC
http://bible.com/191/luk.22.3,31.vdc

“Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?”
Faptele Apostolilor 5:3 VDC
http://bible.com/191/act.5.3.vdc

“Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”
1 Petru 5:8 VDC
http://bible.com/191/1pe.5.8.vdc
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: Evrei 4:15
Ideea de bază: Istoria vieţii lui Iov este universală. Localizarea vagă în 

timp şi în spaţiu a evenimentelor prezentate ne vorbeşte despre generali
tatea suferinţei umane. Este o istorie care se repetă iar şi iar în toată lumea 
şi în toate culturile. Istoria lui Iov este întotdeauna istoria noastră. Însă nici 
chiar suferinţele lui nau fost la fel de cumplite ca suferinţele lui Hristos. Prin 
suferinţa Sa, suferinţele noastre îşi găsesc soluţia în răscumpărare.

Între lumea creştină şi lumea musulmană există un antagonism tot mai 
pronunţat. De foarte multe ori, concepţia noastră despre islam este dis
torsionată de ştirile din politică pe care le auzim în fiecare zi. Avem toate 
şansele ca, prin globalizare şi migraţii mondiale, să trăim în preajma unor 
credincioşi musulmani. Ar fi interesant de aflat dacă există în apropiere de 
biserica voastră o comunitate de musulmani.

Discuţie introductivă: Este interesant să aflăm ce rol joacă Iov nu nu
mai în Vechiul Testament (şi de acolo, în iudaism şi în creştinism), ci şi în 
Coran şi, prin extensie, în islam. În islam, Ayyub (Iov) este considerat a fi 
un profet înstărit, dar umil, iar istoria lui se aseamănă cu istoria lui Iov 
din Vechiul Testament, doar că nu sunt consemnate discursurile lui şi ale 
prietenilor lui. Sunt amintite pierderile materiale şi personale, boala lui şi 
restaurarea sa finală. Restaurarea are loc după mulţi ani: Dumnezeu îi cere 
să lovească în pământ cu piciorul, din pământ iese un izvor de apă, iar Iov 
bea şi se face sănătos (Coranul 38:41,42).

Coranul oferă şi o genealogie a lui Iov care îl leagă de Avraam, prin linia 
lui Esau şi linia lui Isaac (Coranul 6:84). O virtute subliniată în mod deose
bit în caracterizarea lui Ayyub este răbdarea sa în încercări. Satana joacă 
un rol important şi în relatarea musulmană despre Iov. El îi aude pe îngerii 
lui Dumnezeu vorbind despre neprihănirea lui Iov şi face planuri săl abată 
de la Dumnezeu, dar nu reuşeşte. Unii cercetători musulmani comentează 
despre asemănările dintre textul ebraic şi cel arab. Ce ne spune istoria lui 
Iov din Coran despre concepţia despre suferinţă a altor culturi?
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Marţi, 27 decembrie Cu așa prieteni…

Cei trei (ulterior, patru) bărbaţi care au venit în vizită la Iov au avut 
intenţii bune. Ei au aflat ce i sa întâmplat şi au venit la el ca „săi plângă 
de milă şi săl mângâie” (Iov 2:11). Totuşi, când Iov a început să vorbească 
despre greaua tragedie prin care trecea şi să se lamenteze, ei au consi
derat că era mai important săl pună la punct şi săi corecteze greşelile 
teologice decât săl încurajeze şi săl sprijine în suferinţă.

Ei au înţeles greşit lamentările lui. Dar să presupunem că aveau drep
tate şi că Iov suferea pe merit. Însemna atunci că ideile lor teologice erau 
corecte. Şi ce mai însemna? Că Iov avea nevoie săi fie corectate concepţi
ile teologice? Aceasta era nevoia lui?

5.  Citește Ioan 8:1-11. Ce descoperim, citind acest pasaj, că le lipsea acestor 
oameni?

_________________________________________________________________

Între femeia prinsă în adulter şi Iov există o mare diferenţă: femeia era 
vinovată. Poate că era mai puţin vinovată de păcat decât acuzatorii ei şi 
poate că avea circumstanţe atenuante, dar vinovăţia ei era neîndoielnică. 
În schimb, Iov nu era vinovat, cel puţin nu în sensul indicat de acuzatorii 
lui. Şi, chiar dacă ar fi fost vinovat, el avea aceeaşi nevoie ca femeia vi
novată, aceeaşi nevoie ca orice om aflat în suferinţă: nevoia de har şi de 
iertare.

„Iertândo pe această femeie şi încurajândo să ducă o viaţă mai bună, 
caracterul lui Isus străluceşte în frumuseţea neprihănirii desăvârşite. Deşi 
nu acoperă păcatul, nici nu micşorează simţul vinovăţiei, El nu caută să 
condamne, ci să mântuiască. Lumea avea numai dispreţ şi batjocură pen
tru femeia aceasta păcătoasă, dar Isus îi spune cuvinte de mângâiere şi 
nădejde.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 398 

Cartea lui Iov ne învaţă să ne purtăm cu alţii cum near plăcea să se 
poarte ei cu noi dacă am fi în locul lor. Desigur că există un timp şi un loc 
potrivit pentru mustrare şi pentru confruntarea cu adevărul, dar, înainte 
de a ne asuma acest rol, să nu uităm că şi noi suntem păcătoşi!

Cum putem manifesta mai multă compasiune față de cei în suferință, 
chiar și față de cei care suferă ca urmare a comportamentului lor greșit?

“Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului” Ioan 8:1-3 VDC

                         “şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.” Ioan 8:4-6 VDC

“Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” Ioan 8:7-11 VDC
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2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
La finalul studiului din acest trimestru, avem oportunitatea de a recapi

tula lecţiile principale oferite de cartea lui Iov. Sar putea ca unii participanţi 
să considere că alte lecţii sunt mai importante pentru ei. Dăle posibilita
tea să le amintească. Mai presus de toate însă se află problema suferinţei 
umane pe care am dezbătuto pe tot parcursul trimestrului. O vom aborda 
şi în această ultimă ocazie, insistând asupra impactului concepţiei despre 
lume şi viaţă asupra reacţiei noastre în faţa suferinţei.

Comentariu biblic
Universalitatea suferinţei este contrabalansată de universalitatea răs

cumpărării. Aceasta este probabil una dintre marile lecţii ale cărţii lui Iov. 
Iov a devenit un simbol al suferinţei umane (facem referire la el în mod 
frecvent când trecem prin suferinţă) şi Îl prefigurează pe Hristos, Cel care 
a oferit soluţia finală pentru suferinţa de pe pământ.

I. Concepţia biblică 
(Revedeţi împreună în grupă Iov 1:6-12.)
Există în Vechiul Testament o serie de texte paralele care ilustrează 

deosebirile dintre concepţia modernă despre lume şi viaţă şi concepţia 
biblică. În contextul recensământului realizat de David, 2 Samuel 24:1 de
clară că Dumnezeu la stârnit pe David să facă numărătoarea israeliţilor, în 
vreme ce în 1 Cronici 21:1 se spune că Satana la aţâţat pe David să facă 
numărătoarea israeliţilor. Este aceasta o eroare comisă de vreun scrib sau 
este, mai rău, o contradicţie teologică? Nici una, nici alta, dacă luăm în 
considerare concepţia biblică despre lume şi viaţă.

Din perspectiva concepţiei teocentrice despre lume şi viaţă, care 
Îl aşază pe Dumnezeu în mod corect în centrul tuturor evenimentelor 
din univers, ambele texte prezintă una şi aceeaşi realitate: Dumnezeu 
deţine controlul final asupra tuturor evenimentelor din lumea noastră. În 
concepţia biblică, Dumnezeu este răspunzător chiar şi pentru evenimen
tele pe care le îngăduie.

Această paradigmă a puterii este exemplificată excelent în prologul 
cărţii lui Iov. Satana nui poate face nimic lui Iov decât dacă Dumnezeu îi 
permite săi facă ceva. Pe tot parcursul dialogului dintre cei doi, Dumnezeu 
deţine controlul absolut.
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Miercuri, 28 decembrie Nu doar spini și pălămidă

Viaţa este grea, o ştim din experienţă. Şi ni sa arătat cât de grea avea 
să fie încă din Eden, imediat după cădere.

6. Ce le-a descoperit Domnul primilor noștri părinţi despre urmările neas-
cultării lor (vezi Geneza 3:16-24). 

Erau totuşi numai câteva urmări. Dacă singurele noastre probleme ar fi 
spinii şi pălămida, viaţa noastră ar fi radical diferită!

Dar ce vedem când privim în jur? Suferinţă, boală, sărăcie, războa
ie, crime, tristeţe, poluare şi nedreptate! Istoricul antic Herodot a scris 
despre nişte oameni care, la venirea pe lume a unui copil, aveau obiceiul 
să plângă (da, să plângă!), ca o anticipare a durerii şi suferinţei care îl 
aşteptau până la vârsta maturităţii. Atitudinea lor ni se pare morbidă, dar 
poate spune cineva că nu are un sâmbure de adevăr?

Cartea lui Iov ne vorbeşte despre condiţia omului. Iov poate fi considerat 
un simbol al tuturor oamenilor, deoarece toţi suferim – şi, uneori, pe ne
drept, disproporţionat faţă de păcatele pe care le facem inevitabil. Suferinţa 
noastră este nedreaptă, la fel cum suferinţa lui Iov a fost nedreaptă.

Însă cartea lui Iov ne transmite următorul adevăr: Dumnezeu este cu noi, 
El ne cunoaşte suferinţa şi ne promite că suferinţa noastră nu este zadarnică.

Scriitorii nereligioşi, scriitorii atei depun eforturi ca să se împace cu zădăr
nicia unei vieţi ce se sfârşeşte, potrivit convingerilor lor, cu moartea eternă. 
Ei se luptă din răsputeri să găsească răspunsuri şi nu găsesc nimic, pentru că 
viaţa aceasta, în sine, nu oferă nimic. Filosofia nihilistă (din latinescul nihil – 
„nimic”) susţine că lumea noastră şi viaţa noastră în lume nu înseamnă nimic.

Dar cartea lui Iov ne îndreaptă privirea spre o realitate transcendentă, care 
se află dincolo de acest nihil cu care ne ameninţă viaţa efemeră. Ea ne îndreaptă 
privirea spre Dumnezeu şi ne inspiră speranţă. Ne spune că tot ce ni se întâm
plă aici are un motiv şi că există un Dumnezeu care ştie tot ce se întâmplă, un 
Dumnezeu care promite să facă dreptate întro zi. Deşi nu ne dă răspuns la toate 
întrebările, ea nu ne lasă să credem că finalul existenţei ar fi nimicul cenuşii 
sau al ţărânei (Geneza 3:19; Iov 2:8), ci ne oferă speranţa supremă, speranţa 
că există ceva dincolo de tot ce putem percepe cu simţurile noastre.

Ce texte biblice declară explicit că speranța pe care o avem întrece cu 
mult tot ce ne poate oferi lumea aceasta? 

“Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.” Geneza 3:16-24 VDC
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Însă omul modern priveşte lumea şi viaţa cu totul altfel, în principal 
prin prisma filosofiei greceşti, care a reuşit să introducă ideea dualismului 
în majoritatea aspectelor vieţii, ducând la tot felul de dihotomii (perechi 
de părţi opuse): spiritul şi trupul, mitul şi istoria, lumea spirituală şi lumea 
materială, credinţa şi ştiinţa etc. Gândirea modernă a fost afectată în mare 
parte de această concepţie despre lume şi viaţă. Concepţia lui Iov era 
alta. De aceea şia îndreptat el durerea şi întristarea către Dumnezeu (Iov 
30:20,21), cu toate că Satana era sursa suferinţei lui. Concepţia teocentri
că oferă consolarea pe care a descoperito Iov când a înţeles că Dumnezeu 
deţine dintotdeauna controlul asupra tuturor evenimentelor, chiar şi asu
pra celor care ne produc durere. Concepţia noastră despre lume şi viaţă îşi 
dovedeşte valoarea în special în momente de criză. Ea poate să ne facă fie 
un serviciu, fie un deserviciu. Numai concepţia biblică ne poate ajuta să 
depăşim în siguranţă momentele de criză.

De discutat: Când te gândeşti la viaţa ta, ce tip de concepţie despre 
lume şi viaţă a devenit vizibilă în situaţiile critice prin care ai trecut?

II. Percepţiile asupra realităţii
(Revedeţi împreună în grupă Matei 4:10; 13:10; Evrei 4:15; 11:10.)
Deşi, în linii generale, experienţa umană este asemănătoare, am 

văzut că, în ce priveşte suferinţa, fiecare societate percepe realitatea 
diferit. În Occident, sa produs o erodare constantă a concepţiei des
pre existenţa forţelor spirituale care acţionează în spatele lumii vizibile  
(Daniel 10). Cartea lui Iov ne oferă câteva perspective asupra lumii spi
rituale, care nu se vede. Întâlnirea dintre Dumnezeu şi Satana de la în
ceputul cărţii ne dovedeşte cât de reală este această lume. Satana îl 
ispiteşte pe Iov săL condamne pe Dumnezeu, dar Iov i se opune. Satana 
îi ispiteşte pe Adam şi Eva, iar ei cad. De ce unii cedează şi alţii nu? Ispi
tele cu care Satana ia asaltat dea lungul secolelor pe oameni îşi găsesc 
apogeul în ispitele cu care La asaltat pe Domnul Hristos din pustie. Prin 
faptul că se adresează dimensiunii fizice (pâinea), mintale (puterea), spi
rituale (închinarea) şi emoţionale, ele reprezintă toate ispitele pe care le 
putem întâlni. De aceea, nu Iov, ci Isus este simbolul suprem al suferinţei 
(Evrei 4:15)! El ne înţelege suferinţa şi ne oferă speranţa care ne ajută să 
privim dincolo de suferinţă.
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Joi, 29 decembrie Isus și Iov

Cercetătorii Bibliei au studiat dea lungul timpului asemănările dintre 
istoria lui Iov şi istoria lui Isus. Nu putem afirma că Iov este un „tip” al 
lui Isus (cum erau animalele aduse ca jertfă în sistemul sanctuarului), dar 
putem face o paralelă între ei. Iar din paralela aceasta putem desprinde o 
altă lecţie: că Domnul a plătit enorm pentru mântuirea noastră. 

7.  Compară Iov 1:1 cu 1 Ioan 2:1, Iacov 5:6 și Faptele 3:14. Ce asemănări 
găsești aici între Iov și Isus?

_________________________________________________________________

8.  Citește Matei 4:1-11. Ce asemănări poţi identifica aici?

9.  Citește Matei 26:61; Luca 11:15,16 și Ioan 18:30. Ce asemănări găsești aici 
între ce a trăit Isus și ce a trăit Iov?

_________________________________________________________________

10.  Compară Iov 1:22 cu Evrei 4:15. Ce asemănare descoperi aici?

Textele acestea ne dezvăluie unele asemănări interesante între viaţa 
lui Iov şi viaţa lui Isus. Deşi nu a fost fără păcat ca Isus, Iov a fost totuşi un 
om credincios şi neprihănit care Ia adus slavă lui Dumnezeu prin viaţa lui. 
El a fost greu încercat de Diavol, la fel ca Isus. A fost acuzat pe nedrept, la 
fel ca Isus.

Dar probabil că cea mai lăudabilă trăsătură a lui este perseverenţa în 
faţa tuturor necazurilor. Şi Isus a perseverat, iar faptul acesta are o însem
nătate deosebită pentru noi toţi. În ciuda tuturor suferinţelor, El a conti
nuat să ducă o viaţă fără păcat, reprezentând în mod desăvârşit caracterul 
lui Dumnezeu. El a fost „întipărirea Fiinţei” lui Dumnezeu (Evrei 1:3) şi, de 
aceea, numai El avea neprihănirea necesară pentru mântuire, „neprihăni
rea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi 
şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire” (Romani 3:22).

Suferinţa lui Iov, deşi intensă, reflectă doar parţial suferinţele pe care 
avea să le suporte cu răbdare Isus, Răscumpărătorul său, pentru el şi pen
tru noi când avea să Se ridice „la urmă, pe pământ” (Iov 19:25).

“Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.” Iov 1:1 VDC

“Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit." 1 Ioan 2:1 VDC

“Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş.” Faptele Apostolilor 3:14 VDC

“„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’ Matei 4:10 VDC

ISPITIREA LUI ISUS

“şi au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.’ Matei 26:61 VDC

“Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.” Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.” Luca 11:15-16 VDC

“Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.” Ioan 18:30 VDC
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De discutat: Poate fi suferinţa o formă de ispită? De ce da sau de ce 
nu? De ce este Isus simbolul suprem al suferinţei?

III. Nicio condamnare!
(Revedeţi împreună în grupă Ioan 8:1-11.)
Între omul care suferă şi Dumnezeu există o relaţie specială, fiindcă 

suferinţa ne aduce la limita existenţei şi ne impune să căutăm o mână 
mai puternică decât a noastră, care să ne ducă în siguranţă la liman. Când 
vedem pe cineva că suferă, nar trebui să tragem imediat concluzia că îşi 
merită soarta şi să ne apucăm săl convingem că sa făcut vinovat cu ceva.

Modul în care a tratato Isus pe femeia prinsă în adulter ne arată care 
este obligaţia noastră: să arătăm milă, să mângâiem şi nu să condamnăm, 
să îndreptăm privirea celui în suferinţă către singura speranţă – Domnul 
Isus Hristos (Romani 8:1).

De discutat: Ce putere are compasiunea în cadrul relaţiilor interumane?

3.  APLICAȚIA
Acest ultim studiu ar trebui să se încheie cu decizia conştientă de a 

asimila lecţiile desprinse din cartea lui Iov prin metode practice.
Întrebări 
1. Ce idee din studiul cărţii lui Iov tea impresionat în mod deosebit pe 

parcursul acestui trimestru?
2. Ce poţi face în biserica ta şi în localitatea în care trăieşti pentru a 

uşura suferinţa umană?

4.  ACTIVITATE
Cunoştinţele pe care le dobândim din studiul cărţii lui Iov ar trebui fo

losite şi în favoarea altora.
Împarte grupa în echipe care să facă vizite unor persoane din biserică şi 

să le vorbească despre lecţiile pe care lea învăţat din cartea lui Iov.
Organizaţi o masă de părtăşie a grupei şi invitaţi câteva persoane din 

biserică sau din localitate care sunt în suferinţă. De asemenea, puteţi or
ganiza un serviciu divin pentru persoanele aflate în suferinţă în care să 
vorbiţi despre suferinţa Domnului Hristos.
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Vineri, 30 decembrie Un gând de încheiere

Dea lungul secolelor, cartea lui Iov ia emoţionat, ia edificat şi ia 
contrariat deopotrivă pe cititorii evrei, creştini şi musulmani (care deţin o 
variantă proprie a relatării biblice) pentru că ea lasă multe întrebări fără 
răspuns. Dar lucrul acesta nar trebui să ne surprindă. Ce carte biblică răs
punde la toate întrebările pe care le ridică? Nici chiar toată Biblia nu răs
punde la toate întrebările. Dacă subiectele despre care tratează ea le vom 
studia toată veşnicia (vezi Tragedia veacurilor, p. 678), cum ar putea vreo 
carte a ei, aşa inspirată cum este (2 Timotei 3:16), să ne explice totul?

Dar cartea lui Iov trebuie studiată împreună cu celelalte cărţi ale Bibliei. 
Ca parte a acestui mare mozaic spiritual şi teologic, ea ne transmite un 
mesaj puternic, cu valabilitate universală, cel puţin pentru toţi credincio
şii. Iov ne arată la ce sa referit Isus când a spus: „Dar cine va răbda până 
la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13). Ce creştin na avut de înfruntat rele 
inexplicabile când căuta să facă binele? Ce creştin nu sa confruntat cu 
provocări ale credinţei când căuta să fie credincios? Care creştin na primit 
acuzaţii când avea nevoie de consolare? Iov, deşi a trecut prin toate aces
te situaţii, şia păstrat credinţa şi integritatea. Iar dacă ne prindem, prin 
credinţă şi har, de Acela care a murit pe cruce pentru Iov şi pentru noi, să 
primim îndemnul: „Dute de fă şi tu la fel” (Luca 10:37)!

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: Psalmii 46–52

1. Ce reacţie spune psalmistul că au avut împăraţii când au privit „ce
tatea Marelui Împărat”? 

2. Ce fel de om este comparat cu dobitoacele care se taie? 
3. Cui îi reproşează că declaraţiile sale nu se potrivesc cu comporta

mentul său? 
4. Cu ce compară psalmistul limba asupritorului?

  Cugetări de pe Muntele Fericirilor, capitolul 5

5. Ce anume ne face să progresăm în lucrarea de formare a caracterului? 
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

1.  Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtăşiţile 
cu grupa!

2. Povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnifi
caţie are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
Ce realităţi nevăzute există în 
lumea noastră, pe care le accep
tăm prin credinţă?

Cum ne ajută aceste realităţi 
nevăzute să înţelegem realitatea 
marii controverse?

2
Ce este răul şi cine este răspunză
tor pentru existenţa lui?

Cum putem evita răul (atât cât 
depinde de noi)?

3
Ce lipsă elementară aveau prie
teni lui Iov?

Ce atitudine trebuie să avem 
faţă de cei care suferă sau sunt 
vinovaţi?

4
De ce nu putem fi de acord cu 
viziunea nihilistă asupra vieţii?

Ce argumente avem că există 
mult mai mult dincolo de viaţa 
aceasta?

5
Ce asemănări există între Iov şi 
Domnul Isus Hristos?

Ce lecţii învăţăm din compararea 
vieţilor lor şi a încercărilor prin 
care au trecut?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1. Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtăşiţile 
cu grupa!

2. Povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnifi
caţie are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1. Să mulţumim pentru perspectiva plină de speranţă a vieţii veşnice!
2. Să ne rugăm pentru însuşirea lecţiilor din cartea lui Iov!
3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie  __________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre rude  _________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre prieteni  ______________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre vecini  ________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva din biserică  _________________________________________________

_________________________________________________________________
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10:00 Tu ce crezi? (Alex Badea)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
11:30 Viitorul obiectiv (Ecaterina Pavel)
12:00 Trăiește înțelept (Cristina Ișvan)
13:00 Jurnal de știri Radio România
13:30 Universul femeii creștine (Angelica 

Paicu)
14:00 Prietenii Speranței (Florentina 

Adamescu)
15:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
16:00 Standarde reglabile (Ecaterina Pavel)
17:00 Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18:00 Speranță la ceas de seară (Dorelia 

Pironea)
20:00 Al 12-lea ceas (Laurențiu Prună și Florin 

Matei)
21:00 Timpul Speranței (Marius Creța)
22:00 Provocările vieții (Adina Ștefan 

Tomoiagă)
22:55 Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23:00 Mesaj spiritual (Predică)

MARȚI
00:00 Texte și semnificații (Gabriel Ișvan)
00:30 Degeaba cântă cucuveaua (Lucian 

Cristescu)
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
05:00 Al 12-lea ceas (Laurențiu Prună și Florin 

Matei)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)

P r o g r a m  R V S

DUMINICĂ
00:00 Muzică și poezie
01:00 Jurnal de studiu (Angelica Paicu)
03:00 Lista de prieteni (Anca Porumb)
05:00 Mesaj spiritual (Predică)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Matinal (Angelica Paicu/Florentina 

Adamescu)
10:00 Bucuriile copilăriei (Angelica Paicu)
11:00 Cuvinte cu har (Săvel Lupu)
12:00 Tu hotărăști (Ioan Paicu)
13:15 Ecoul muzicii (Albert Codreanu)
13:30 Corect, incorect (Ioan Paicu)
14:00 Vorba cu minte (Ecaterina Pavel)
14:30 Consonanțe lirice (Edisa Bucur)
15:00 Jurnal de studiu (Angelica Paicu)
16:00 Matematica Cerului (Penina Cirț)
16:30 ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
17:00 Ședință cu părinții (Anca Porumb)
18:00 Program de seară (Cristina Ișvan)
20:00 Mesaj spiritual (Predică)
21:00 Tinerețea e o arta (Sidonia și Sorin Dinu)
22:00 Iubește viața (Laura Maftei)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)

LUNI
00:00 Realitatea în cuvinte (Laura Maftei)
01:00 Cuvinte cu har (Săvel Lupu)
03:00 ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
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13:30 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
14:00 Prietenii Speranței (Florentina 

Adamescu)
15:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
16:00 Nu ești singur (Dana Bordeianu)
17:00 Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18:00 Speranță la ceas de seară (Edisa Bucur)
20:00 Destinații (Ioan Paicu)
21:00 Timpul Speranței (Marius Creța)
22:00 Provocările vieții (Adina Ștefan 

Tomoiagă)
22:55 Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23:00 Mesaj spiritual (Predică)

JOI
00:00 Școala mămicilor (Ana-Maria Sandu)
00:30 De vorbă cu trecutul (Bianca Timșa-

Stoicescu)
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
05:00 Destinații (Ioan Paicu)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
10:00 Între noi, bunicii (Angelica Paicu)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
11:30 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
12:00  Vremea întrebărilor (Ioan Paicu)
13:00 Jurnal de știri Radio România
13:30 Matematica Cerului (Penina Cirț)
14:00 Prietenii Speranței (Florentina 

Adamescu)
15:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
16:00 Pași în doi (Cristina Ișvan)
17:00 Academica (Emanuel Sălăgean)
18:00 Speranță la ceas de seară (Mihaela 

Rusu)

10:00 Nu ești singur (Dana Bordeianu)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
11:30 Detalii care contează (Marius Andrei)
12:00 Repere (Adrian Andrei)
13:00 Jurnal de știri Radio România
13:30 Anii de acasă (Bianca Timșa-Stoicescu)
14:00 Prietenii Speranței (Florentina 

Adamescu)
15:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
16:00 Tu ce crezi? (Alex Badea)
17:00 Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18:00 Speranță la ceas de seară (Angelica 

Paicu)
20:00 Dialog pe scara Richter (Cristian Măgură 

și Lucian Cristescu)
21:00 Timpul Speranței (Marius Creța)
22:00 Provocările vieții (Adina Ștefan 

Tomoiagă)
22:55 Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23:00 Mesaj spiritual (Predică)

MIERCURI
00:00 Documentar biblic (Laurențiu Prună)
00:30 Detalii care contează (Marius Andrei) 
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
05:00 Dialog pe scara Richter (Cristian Măgură 

și Lucian Cristescu)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
10:00 Pași în doi (Cristina Ișvan)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
11:30 Vorba cu minte (Ecaterina Pavel)
12:00 E bine să știi (Dana Bordeianu)
13:00 Jurnal de știri Radio România
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21:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
22:00 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)

SÂMBĂTĂ

00:00 Muzică și poezie
01:00 Ediție specială (Tiberiu Nica și Marius 

Creța)
05:00 Mesaj spiritual (Predică)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Matinal (Edisa Bucur)
09:00 Jurnal de studiu (Angelica Paicu)
09:30 File de istorie și credință (Dana 

Bordeianu)
10:00 Măștile zeilor (Marius Necula)
11:00 Predica de Sabat
12:00 Anii de acasă (Bianca Timșa-Stoicescu)
12:30 Degeaba cântă cucuveaua (Lucian 

Cristescu)
13:00 Istoria unui imn (Edisa Bucur)
13:30 Oamenii Bibliei (Dana Bordeianu)
14:00 Lista de prieteni (Anca Porumb)
15:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
16:30 Muzică pentru tine (Edisa Bucur)
17:00 Mesaj spiritual (Predică)
18:00 Speranță la ceas de seară (Cristina Ișvan)
20:00 Mesaj spiritual (Predică)
21:00 Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
21:30 Popas de suflet (Penina Cirț)
22:00 Standarde reglabile (Ecaterina Pavel)
22:30 De vorbă cu trecutul (Bianca Timșa-

Stoicescu)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)

20:00 Ediție specială (Tiberiu Nica și Marius 
Creța)

22:00 Provocările vieții (Adina Ștefan 
Tomoiagă)

22:55 Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23:00 Mesaj spiritual (Predică)

VINERI
00:00 Radioenciclopedia (Ioan Paicu)
00:30 File de istorie și credință (Dana 

Bordeianu)
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
05:00 Mesaj spiritual (Predică)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca 

Mateescu și Alex Badea)

10:00 Străinul din Galileea (Mihai Brașov)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
11:30 Universul femeii creștine (Angelica 

Paicu)
12:00 Lecția de viață (Mihaela Rusu)
13:00 Jurnal de știri Radio România
13:30 Viitorul obiectiv (Ecaterina Pavel)
14:00 Locuri și oameni (Edisa Bucur)
14:30 Din toată inima (Penina Cirț)
15:00 Între noi, bunicii (Angelica Paicu)
16:00 Cuvinte cu har (Săvel Lupu)
17:00 Tu hotărăști (Ioan Paicu)
18:00 Speranță la ceas de seară (Cristina Ișvan)
20:00 Mesaj spiritual (Predică)
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03.30: Dincolo de cuvinte r (Cristina Ișvan)
04.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
05.00: Al 12-lea ceas r (Laurențiu Prună şi Florin 

Matei)
06.00: Convorbiri de seară r (Corina Matei)
07.00: Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
07.30: ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
10.00: Tinerețea e o artă r (Sorin şi Sidonia 

Dinu )
11.00: Măștile zeilor r (Marius Necula şi 

Valentin Dănăiață)
12.00: Trăiește înțelept (Cristina Ișvan)
13.00: Bunăstare r (emisiune în limba maghiară)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
14.30: Semne și simboluri r (Ștefan Bratosin şi 

Mihaela Tudor)
15.00: Convorbiri de seară r (Corina Matei)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
16.00: Al 12-lea ceas r (Laurențiu Prună şi Florin 

Matei )
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu) 
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
19.50: GPS r (Nicu Butoiu)
20.00: În obiectiv (Lucian Cristescu)
21.00: Timpul Speranței (Marius Creța)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
23.30: Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)

MARȚI 
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
01.00: În obiectiv r (Lucian Cristescu)
02.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
04.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
05.00: Trăiește înțelept r (Cristina Ișvan)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu)

P r o g r a m  S p e r a n ț aT V
DUMINICĂ
00.00: Lecția de viață r (Mihaela Rusu)
01.00: Dialog pe scara Richter r (Cristian 

Măgură şi Lucian Cristescu)
02.00: Invincibilii r (Mădălin Avrămescu)
03.00: Popas de suflet r (Penina Cirț)
03.30: Pomul vieții r (predici)
04.00: Punctul de plecare r (Adrian Bocăneanu)
05.00: Străinul din Galileea r (Mihai Brașov şi 

Lucian Cristescu)
06.00: Sola Scriptura r (Cristian Măgură)
07.00: Oglindiri r (Nicu Butoiu)
08.00: Invincibilii r (Mădălin Avrămescu)
09.00: Fii sănătos! (emisiune în limba engleză)
10.00: Exploratorii (Cora Albu)
11.00: Pas cu pas (emisiune în limba maghiară)
12.00: Al 12-lea ceas (Laurențiu Prună şi Florin 

Matei)
13.00: Drumul spre Emaus r (Nicu Butoiu)
14.00: Dor de libertate (Adalbert Ghejan)
15.00: Din toata inima r (Penina Cirț)
15.30: Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
16.00: ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
16.30: Gătește cu dragoste (Beatrice Lospa)
17.00: Academica (Emanuel Sălagean)
18.00: Bunăstare (emisiune în limba maghiară)
19.00: Convorbiri de seară (Corina Matei)
20.00: Matematica Cerului (Penina Cirț şi 

Eduard Călugăru)
20.30: Semne și simboluri (Ștefan Bratosin şi 

Mihaela Tudor)
21.00: Tinerețea e o artă (Sorin şi Sidonia Dinu )
22.00: Măștile zeilor (Marius Necula şi Valentin 

Dănăiață)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
23.30: Confluențe spirituale r (Sorin Petrof)

LUNI
00.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
01.00: Tinerețea e o artă r (Sorin şi Sidonia 

Dinu )
02.00: Măștile zeilor r (Marius Necula şi 

Valentin Dănăiață)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
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18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
19.50: GPS r (Nicu Butoiu)
20.00: În obiectiv (Cristian Măgură)
21.00: Timpul Speranței (Marius Creța)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
23.30: Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)

JOI
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
01.00: În obiectiv r (Cristian Măgură)
02.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
04.00: Fii sănătos! r (emisiune în limba engleză)
05.00: E bine să știi r (Dana Bordeianu)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
10.00: În obiectiv r (Cristian Măgură)
11.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
12.00: Vremea întrebărilor (Ioan Paicu și Marius 

Mitrache/Florin Lăiu)
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
16.00: E bine să știi r (Dana Bordeianu)
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
19.50: GPS (Nicu Butoiu)
20.00: Ediție specială (Tiberiu Nica şi Marius 

Creța)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
23.30: Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)

08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
10.00: În obiectiv r (Lucian Cristescu)
11.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
12.00: Repere (Adrian Andrei)
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
16.00: Trăiește înțelept r (Cristina Ișvan)
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
19.50: GPS r (Nicu Butoiu)
20.00: În obiectiv (Lucian Cristescu)
21.00: Timpul Speranței (Marius Creța)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 

Nica)
23.30: Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)

MIERCURI 
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
01.00: În obiectiv r (Lucian Cristescu)
02.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
04.00: Dor de libertate r (Adalbert Ghejan)
05.00: Repere r (Adrian Andrei)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea )
10.00: În obiectiv r (Cristian Măgură)
11.00: Timpul speranței r (Marius Creța)
12.00: E bine să știi (Dana Bordeianu)
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
15.50: GPS r (Nicu Butoi)
16.00: Repere r (Adrian Andrei)
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
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SÂMBĂTĂ
00.00: Sola Scriptura r (Cristian Măgură)
01.00: Jurnal de credință r (Beatrice Lospa)
02.00: Oglindiri r (Nicu Butoiu)
03.00: Popas de suflet r (Penina Cirț)
03.30: Pomul vieții r (predici)
04.00: Predica de Sabat r (predici)
05.00: Vremea întrebărilor r (Ioan Paicu şi 

Marius Mitrache / Florin Lăiu)
06.00: Biserica în acțiune r (Dorelia Pironea / 

Ella Ioniță / Ileana Nicolae)
07.00: Dilemele credinței (Emilian Dospinescu)
07.30: Pâinea cea de toate zilele (Lucian 

Cristescu)
08.00: Program muzical (divertisment)
09.00: Loma Linda (predici Valentin Dănăiață)
10.00: Jurnal de credință r (Beatrice Lospa)
11.00: Predica de Sabat (predici)
12:00: Străinul din Galileea (Mihai Brașov şi 

Lucian Cristescu)
13.00: Oglindiri (Nicu Butoiu)
14.00: Sola Scriptura (Cristian Măgură)
14.55: Lumini din trecut (Adrian Neagu)
15.00: Din toată inima (Penina Cirț)
15.30: Confluențe spirituale (Sorin Petrof)
16.00: Destinații r (Ioan Paicu şi Marius 

Mitrache)
17.00: Biserica în acțiune r (Dorelia Pironea/Ella 

Ioniță/Ileana Nicolae)
18.00:  Pas cu pas (emisiune în limba maghiară)
18.55: Lumini din trecut r (Adrian Neagu)
19.00: Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu)
20.00: Dialog pe Scara Richter (Cristian Măgură 

și Lucian Cristescu)
20.55: Lumini din trecut r (Adrian Neagu)
21.00: Invincibilii (Mădălin Avrămescu)
22.00: Popas de suflet (Penina Cirț)
22.30: Pomul vieții (predici)
23.00: Emisiune în limba engleză (religioasă)

VINERI
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
01.00: Ediție specială r (Tiberiu Nica şi Marius 

Creța)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
04.00: Dialog pe scara Richter r (Cristian 

Măgură şi Lucian Cristescu)
05.00: Vremea întrebărilor r (Ioan Paicu şi 

Marius Mitrache/Florin Lăiu)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
10.00: Ediție specială r (Tiberiu Nica şi Marius 

Creța)
12.00: Lecția de viață (Mihaela Rusu)
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/

Tiberiu Nica)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
16.00: Vremea întrebărilor r (Ioan Paicu și 

Marius Mitrache/Florin Lăiu)
17.00: Drumul spre Emaus r (Nicu Butoiu)
18.00:  Imagini de viață (emisiune în limba 

maghiară)
18.55: Lumini din trecut (Adrian Neagu)
19.00: Pâinea cea de toate zilele (Lucian 

Cristescu)
19.30: Buletin ANN (emisiune în limba engleză)
20.00: Biserica în acțiune (Dorelia Pironea/Ella 

Ioniță/Ileana Nicolae)
20.55: Lumini din trecut r (Adrian Neagu)
21.00: Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
22.00: Popas de suflet (Penina Cirț)
22.30: Pomul vieții (predici)
23.00: Destinații (Ioan Paicu şi Marius Mitrache)
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 1. S. Apocalipsa 14:6,7
s. a. B 18:56, CT 18:46, IS 18:49, MS 19:01, 
SM 19:07, DJ 19:05, AR 19:14
 2. D. Evrei 9:11
 3. L. Evrei 10:12
 4. M. Evrei 9:24
 5. M. Evrei 10:23
 6. J. Evrei 8:1,2
 7. V. Evrei 8:5
s. a. B 18:45, CT 18:35, IS 18:37, MS 18:50, 
SM 18:55, DJ 18:54, AR 19:03
 8. S. Evrei 7:26
s. a. B 18:43, CT 18:33, IS 18:35, MS 18:48, 
SM 18:53, DJ 18:52, AR 19:01
 9. D. Evrei 2:1
 10. L. Evrei 4:16
 11. M. Evrei 4:10
 12. M. Evrei 6:11
 13. J. Efeseni 2:2022
 14. V. Matei 25:13
s. a. B 18:33, CT 18:23, IS 18:24, MS 18:36, 
SM 18:42, DJ 18:42, AR 18:50
 15. S. Apocalipsa 10:10
s. a. B 18:31, CT 18:21, IS 18:22, MS 18:35, 
SM 18:40, DJ 18:40, AR 18:48
 16. D. Daniel 7:13
 17. L. Iacov 2:12
 18. M. Eclesiastul 12:14
 19. M. Ieremia 33:8
 20. J. Matei 16:27
 21. V. Evrei 11:6
s. a. B 18:21, CT 18:11, IS 18:11, MS 18:24, 
SM 18:29, DJ 18:30, AR 18:37
 22. S. Matei 25:13
s. a. B 18:19, CT 18:10, IS 18:09, MS 18:22, 
SM 18:27, DJ 18:29, AR 18:36
 23. D. Luca 14:23
 24. L. Apocalipsa 10:7
 25. M. Apocalipsa 3:20
 26. M. Proverbele 11:20
 27. J. Matei 28:20
 28. V. Evrei 4:14
s. a. B 18:10, CT 18:00, IS 17:59, MS 18:12, 
SM 18:17, DJ 18:20, AR 18:26
 29. S. Evrei 3:1
s. a. B 18:09, CT 17:59, IS 17:57, MS 18:11, 
SM 18:15, DJ 18:18, AR 18:24
 30. D. Evrei 2:17
 31. L. 1 Ioan 2:1

 1. M. Apocalipsa 12:7
 2. M. Isaia 12:5
 3. J. Apocalipsa 12:9
 4. V. Apocalipsa 12:11
s. a. B 17:01, CT 16:51, IS 16:48, MS 17:02, 
SM 17:06, DJ 17:10, AR 17:16

 5. S. Iacov 4:7
s. a. B 16:59, CT 16:50, IS 16:47, MS 17:00, 
SM 17:04, DJ 17:09, AR 17:14

 6. D. 1 Ioan 3:6
 7. L. Ioan 17:1
 8. M. Geneza 3:15
 9. M. Naum 1:9
 10. J. Apocalipsa 12:17
 11. V. Apocalipsa 12:12
s. a. B 16:52, CT 16:43, IS 16:39, MS 16:53, 
SM 16:56, DJ 17:02, AR 17:07

 12. S. Apocalipsa 13:16
s. a. B 16:51, CT 16:41, IS 16:38, MS 16:52, 
SM 16:55, DJ 17:01, AR 17:05

 13. D. Matei 24:24
 14. L. Matei 24:26,27
 15. M. Matei 5:11,12
 16. M. Matei 28:19
 17. J. Ioan 17:21
 18. V. Faptele ap. 1:5
s. a. B 16:45, CT 16:36, IS 16:31, MS 16:45, 
SM 16:48, DJ 16:55, AR 16:59

 19. S. Osea 6:3
s. a. B 16:44, CT 16:35, IS 16:30, MS 16:44, 
SM 16:47, DJ 16:54, AR 16:58

 20. D. Apocalipsa 18:4
 21. L. Apocalipsa 14:9,10
 22. M. Matei 5:18
 23. M. Matei 10:18
 24. J. Ioan 6:54
 25. V. Evrei 12:28
s. a. B 16:40, CT 16:31, IS 16:25, MS 16:39, 
SM 16:42, DJ 16:50, AR 16:54

 26. S. Apocalipsa 3:10
s. a. B 16:40, CT 16:30, IS 16:25, MS 16:39, 
SM 16:41, DJ 16:49, AR 16:53

 27. D. Daniel 12:1
 28. L. Apocalipsa 6:10
 29. M. Apocalipsa 22:17
 30. M. Apocalipsa 22:4 

 1. J. Faptele ap. 1:8
 2. V. Maleahi 3:17
s. a. B 16:37, CT 16:28, IS 16:21, MS 16:36, 
SM 16:38, DJ 16:47, AR 16:50
 3. S. Isaia 25:9
s. a. B 16:37, CT 16:27, IS 16:21, MS 16:35, 
SM 16:37, DJ 16:46, AR 16:50
 4. D. Apocalipsa 14:13
 5. L. Apocalipsa 11:18
 6. M. Iacov 4:6
 7. M. Matei 26:64
 8. J. 1 Corinteni 3:13
 9. V. 1 Tesaloniceni 4:16
s. a. B 16:36, CT 16:27, IS 16:20, MS 16:34, 
SM 16:36, DJ 16:46, AR 16:49
 10. S. 1 Tesaloniceni 4:17
s. a. B 16:36, CT 16:27, IS 16:20, MS 16:34, 
SM 16:36, DJ 16:46, AR 16:49
 11. D. Apocalipsa 5:12
 12. L. Apocalipsa 14:1
 13. M. Apocalipsa 15:3
 14. M. Ioan 17:3
 15. J. Psalmii 34:7
 16. V. Psalmii 32:6
s. a. B 16:37, CT 16:28, IS 16:21, MS 16:35, 
SM 16:37, DJ 16:47, AR 16:50
 17. S. Psalmii 89:14
s. a. B 16:37, CT 16:28, IS 16:21, MS 16:35, 
SM 16:37, DJ 16:47, AR 16:50
 18. D. Apocalipsa 20:11
 19. L. Psalmii 102:17
 20. M. Apocalipsa 21:1
 21. M. Ioan 14:2
 22. J. Amos 5:8
 23. V. Isaia 26:2
s. a. B 16:40, CT 16:31, IS 16:24, MS 16:38, 
SM 16:40, DJ 16:50, AR 16:53
 24. S. 1 Corinteni 2:9
s. a. B 16:41, CT 16:31, IS 16:24, MS 16:39, 
SM 16:40, DJ 16:50, AR 16:53
 25. D. Apocalipsa 2:10
 26. L. Apocalipsa 2:11
 27. M. Ioan 17:24
 28. M. Apocalipsa 14:3
 29. J. Apocalipsa 3:11
 30. V. Matei 22:37
s. a. B 16:45, CT 16:36, IS 16:29, MS 16:43, 
SM 16:45, DJ 16:55, AR 16:58
 31. S. Apocalipsa 22:21
s. a. B 16:46, CT 16:37, IS 16:30, MS 16:44, 
SM 16:46, DJ 16:55, AR 16:59

OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE



Dragi cititori,
Editura Viaţă şi Sănătate este onorată să vă salute şi să vă ştie alături.
Ne bucurăm pentru toate experienţele frumoase trăite îm preună, pen

tru toată bucuria şi harul pe care cărţile editurii noastre leau adus din 
partea lui Dumnezeu în sufletele dum neavoastră şi ale tuturor celor căro
ra leaţi oferit aceste cărţi.

Dorim să vă mulţumim pentru că vă rugaţi pentru noi şi ne consideraţi 
parte din familia dumneavoastră. 

Suntem permanent conştienţi de valoarea şi de eficienţa publicaţiilor 
pentru societatea din zilele noastre. În acest sens, Ellen G. White scria: 
„Trebuie să tratăm ca pe o comoară sacră fiecare rând din materialele ti
părite care conţin adevărul prezent. Chiar şi fragmentele dintro broşură 
sau revistă trebuie privite ca având valoare.” – Evanghelizarea prin lite-
ratură, ed. 2007, p. 126

Tocmai de aceea considerăm că noua ofertă de abona mente pentru 
anul 2017 va răspunde şi mai bine aşteptărilor pe care le aveţi şi vă va 
oferi posibilitatea unui popas zilnic plin de pace şi speranţă. Dumnezeul 
nostru este Dumnezeul speranţei şi credem că trebuie să ducem fiecare 
speranţa aceasta mare a mântuirii în familiile noastre, în bisericile noas
tre şi celor din jurul nostru.

Reînnoirea abonamentelor nu este o cheltuială, ci, mai degrabă, o 
investiţie.

„Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesi
bili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”, afirma Charles 
William Eliot. De aceea credem că este foarte important ca tinerii şi co
piii, chiar şi cei de vârste fragede să aibă studiul Şcolii de Sabat specific 
vâr stei lor şi să fie îndrumaţi săl studieze zilnic. Obiceiul acesta îi va 
putea ajuta să pornească spre cer cu mai multă hotărâre, le va dezvolta 
mintea şi spiritul practic.

Curierul Adventist este mijlocul prin care, în fiecare lună, pu tem să fim la 
curent cu preocupările şi activităţile bisericii, iar revista Viaţă + Sănătate ne 
oferă nu doar nouă, ci şi prietenilor noştri sfaturi valoaroase din domeniul 
medical şi pentru un stil de viaţă sănătos. Iar pentru cei care vor să înţeleagă 
locul şi timpu l nostru în profeţie, există revista Semnele timpului.

Informaţii A B O N A M E N T E  2017



În fiecare studiu din trimestrul 4/2016, am inclus un formular pe care 
vă rugăm săl folosiţi pentru ai trimite responsabilului cu literatura co
manda dumneavoastră.

Desprindeţi acest formular din studiu, completaţil şi apoi înmânaţil 
responsabilului cu literatura. Vă rugăm să ţineţi cont de datelelimită 
până la care trebuie să predaţi formularele.

Vă asigurăm că facem eforturi deosebite pentru a menţine publicaţiile 
noastre la un preţ care să nu vă fie împovărător (în ciuda creşterilor sem
nificative ale costurilor de expediţie) şi suntem preocupaţi să vă oferim 
întotdeauna tot ce putem mai bun.

 Dorim ca Dumnezeu să vă păstreze vie dorinţa de a cunoaşte adevă
rul şi de al împărtăşi tuturor în aşteptarea revenirii Sale şi vă asigurăm 
de respectul şi preţuirea noastră.

În numele echipei Editurii Viaţă şi Sănătate,
Director Iacob Pop

Studii Biblice + alte publicaţii Preţ abon. 
 pe an/lei

Nr. 
abona-
mente

Preţ total

Majori standard albnegru 26
Instructori majori albnegru 36
Majori + devoţional (interior color) 50
Comentarii Ellen G. White 25
Veşti misionare (recomandăm un 
exemplar pe biserică)

12

Adolescenţi 25
Instructori – Adolescenţi 28
Juniori 25
Instructori – Juniori 28
Primară 25
Instructori – Primară 28

TALON INDIVIDUAL A  –  comandă personală
(Această pagină se completează şi se înmânează responsabilului cu  
literatura. Termenullimită pentru depunerea comenzii: 29.10.2016)

Nume prenume:______________________________ Tel. _________________

(continuare pe verso)

"

"



Grădiniţă 25

Instructori – Grădiniţă 28

Primii paşi 25

Instructori – Primii paşi 28

Veşti misionare pentru copii 10

Prelegeri pentru Săptămâna de Rugăciune – citiţi nota 6

Devoţional – 2017 (broşat) 20

Devoţional – 2017 (legat, cu coperţi groase) 26

Devoţional de seară 2017 20

Devoţional pentru femei – 2017 20

Agendă pentru femei – 2017 24

Calendar perete – 2017 (maximum numărul 
de abonamente la SBuri majori (standard + 
instructori + standard cu devoţional)

Gratuit

Calendaragendă – 2017 4

Total:

Reviste Preţ abon. 
 pe an/lei

Ofertă pentru  
abonare în pe ri oada 

1 oct. – 26 nov.*

Nr. 
abona-
mente

Preţ total

Curierul Adventist
 (12 apariţii pe an) 55 48

Viaţă + Sănătate
 (12 apariţii pe an) 70 55

Semnele timpului
 (12 apariţii pe an) 70 60

TOTAL
*Oferta este valabilă pentru abonamentele achitate și înregistrate în intervalul 
1 octombrie – 26 noiembrie 2016. Pentru a putea fi înregistrate abonamentele, 
taloanele trebuie să fie însoţite de dovada plăţii.

Notă: Doar pentru cei care nu sunt abonaţi la Curierul Adventist.
Termenul-limită este 29.10.2016.

TALON INDIVIDUAL B  –  comandă personală
(Această pagină se completează şi apoi va fi înmânată responsabilului cu  

literatura. Termenullimită pentru depunerea comenzii: 26.11.2016)

Nume prenume:______________________________ Tel. _________________

"




