STUDIUL

14

24-30 decembrie

Câteva lecții din cartea lui Iov
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Iată, noi numim _________ pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre _____________________ şi aţi
văzut ____________ _______________ şi cum Domnul _________
___________________________ .” (Iacov 5:11)
Iată-ne ajunși la finalul studiului din acest trimestru! Am reușit să abor
dăm o multitudine de teme din cartea lui Iov, dar trebuie să admitem că
mai rămân multe alte teme neabordate, multe alte lecții de desprins, la
fel ca în orice alt domeniu. Și dacă lucrul acesta este adevărat cu privire la
atomi, stele, meduze și ecuații matematice, cu cât este el mai adevărat în
ce privește 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 și în lumea spirituală taine pe
care nu le putem pătrunde? Dificultatea ţine numai și numai de slăbiciu
nea și de îngustimea minţii omenești.” – Ellen G. White, Educație, p. 170
Da, enigmele rămân, și în special cele din cartea lui Iov, unde sunt ridi
cate multe dintre cele mai grele întrebări existențiale. Vom încerca totuși
să desprindem câteva lecții care să ne ajute să Îi rămânem credincioși
Domnului în această lume a suferinței, la fel ca Iov.
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Duminică, 25 decembrie

Prin credință 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 dorința noastră de a-I fi
credincioși Domnului?
Contextul imediat al textului din 2 Corinteni 4:18 este escatologic, se
referă la timpul sfârșitului când vom fi îmbrăcați în nemurire – o mare
făgăduință ce urmează să se împlinească. Și, pentru că deocamdată nu s-a
împlinit, trebuie s-o luăm prin credință și nu prin vedere.
Și cartea lui Iov ne arată că există multe lucruri pe care ochiul omului
nu le poate percepe. Ideea aceasta nu este totuși atât de dificil de conce
put astăzi, în secolul al XXI-lea, când știința ne-a demonstrat că pretutin
deni în jurul nostru există forțe invizibile.
Într-o ocazie, un predicator se afla la amvonul unei biserici mari de oraș și
a cerut adunării să facă liniște. Membrii au păstrat liniștea doar pentru câteva
secunde. Atunci a adus un aparat de radio, l-a deschis și a început să învârtă
butonul pentru a căuta o frecvență. Aparatul scotea tot felul de sunete.
„Aș vrea să vă întreb ceva, le-a spus el. De unde vin zgomotele acestea? Din
aparatul de radio? Nu, bineînțeles. Sunetele acestea existau împrejurul nostru
în aer, sub formă de unde radio, și sunt la fel de reale ca vocea mea pe care o
auziți acum. Doar că, așa cum suntem construiți, nu avem acces la ele. Însă,
dacă nu le vedem, nu le simțim și nu le auzim, nu înseamnă că ele nu există.”
2. Ce alte lucruri reale pe care nu le putem vedea (de exemplu, radiația
sau gravitația) există în jurul nostru? Ce lecții spirituale putem desprinde
din faptul că aceste forțe nevăzute există și mai ales din faptul că ele ne
influențează viața?
Niciunul dintre personajele cărții lui Iov nu a reușit să-și explice ce se
petrecea, deşi credeau în Dumnezeu și chiar cunoșteau într-o oarecare
măsură caracterul Său și puterea Sa creatoare. Însă, în afară de realitățile
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 și nouă să nu avem nicio idee despre realitățile nevăzute
care există în preajma noastră? Cartea lui Iov ne învață că avem nevo
ie să trăim prin credință, conștienți de neputința noastră și de limitele
capacității noastre de a vedea și de a cunoaște.
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupe să recapituleze lecțiile princi
pale desprinse din studiul cărții lui Iov.
La nivelul sentimentelor: Să descopere asemănările, dar și deosebirile
dintre Iov și Isus și să interiorizeze valorile descoperite.
La nivel practic: Să ia decizia de a trăi prin credință, în ciuda suferințelor
lor.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Lecții învățate
A. Dacă ar fi să sintetizezi mesajul cărții lui Iov într-o singură frază, care
ar fi acea frază?
B. Ce lecție din cartea lui Iov ți-ai însușit în acest trimestru?
II. Sentimente: Iov și Isus
A. Care sunt principalele asemănări dintre Iov și Isus? Ce părere ai des
pre aceste asemănări?
B. Ce lucruri din viața sa ne arată că Iov trăia prin credință și nu prin
vedere?
III. Practic: Perspectiva asupra suferinței
A. Ce perspectivă ai asupra suferinței acum, la finalul studiului cărții lui
Iov?
B. Cum te-au adus mai aproape de Dumnezeu suferințele prin care ai
trecut?
Rezumat: Cartea lui Iov este atât de complexă și de plurivalentă, încât
este dificil să condensăm toate ideile din ea într-un 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 și către viața de credință.
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Luni, 26 decembrie

Existenţa răului

Una dintre marile realități problematice pentru oameni este existența
răului. Unii filosofi și chiar unii oameni religioși au negat existența lui sau
au considerat că ar trebui cel puțin să abandonăm termenul de „rău”, însă
cei mai mulți oameni sunt de altă părere. Răul este real, el face parte din
lumea noastră. Este greu să-i dăm o definiție, dar cei mai mulți dintre noi
îl recunoaștem când îl vedem.
Unii împart răul în două mari categorii: răul natural și răul moral. Răul
natural este definit ca fiind cel rezultat din dezastre naturale, precum
cutremure, inundații, epidemii care produc suferință. Răul moral este
consecința faptelor deliberate ale unor oameni, fapte ca jaful sau crima.
Există nenumărate teorii, antice și moderne, care încearcă să explice
existența răului. Noi, adventiștii de ziua a șaptea, credem pe baza Bibliei că
răul a apărut odată cu căderea unei ființe create, Satana. Cultura populară,
alimentată de speculațiile filosofice materialiste, neagă ideea existenței lui
Satana. Cine neagă existența lui respinge însă mărturia clară a Scripturii,
care arată că Satana este o ființă reală, hotărâtă să le facă oamenilor cât
mai mult rău posibil.
Adevărul acesta ne este descoperit într-un mod special în cartea lui Iov.
3. Recitește Iov 1:1 – 2:8. Ce ni se spune aici despre rolul lui Satana în producerea răului din lumea noastră?
Satana a fost direct răspunzător de răul moral și natural suferit de Iov.
Aceasta nu înseamnă totuși că răul sau suferința se datorează în orice
situație în mod direct activității demonilor. Adevărul este că nu cunoaștem
toate motivele pentru care au loc lucruri rele. De altfel, în dialogul despre
necazurile lui Iov nu apare menționat niciodată numele lui Satana. Vorbi
torii au dat vina când pe Dumnezeu, când pe Iov, dar niciodată pe Satana!
Cartea lui Iov ne arată totuși cine este răspunzător în final pentru răul de
pe pământ.
4. Ce ne spun textele următoare despre existența 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?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Evrei 4:15
Ideea de bază: Istoria vieții lui Iov este universală. Localizarea vagă în
timp și în spațiu a evenimentelor prezentate ne vorbește despre generali
tatea suferinței umane. Este o istorie care se repetă iar și iar în toată lumea
și în toate culturile. Istoria lui Iov este întotdeauna istoria noastră. Însă nici
chiar suferințele lui n-au fost la fel de cumplite ca suferințele lui Hristos. Prin
suferința Sa, suferințele noastre își găsesc soluția în răscumpărare.
Între lumea creștină și lumea musulmană există un antagonism tot mai
pronunțat. De foarte multe ori, concepția noastră despre islam este dis
torsionată de știrile din politică pe care le auzim în fiecare zi. Avem toate
șansele ca, prin globalizare și migrații mondiale, să trăim în preajma unor
credincioși musulmani. Ar fi interesant de aflat dacă există în apropiere de
biserica voastră o comunitate de musulmani.
Discuție introductivă: Este interesant să aflăm ce rol joacă Iov nu nu
mai în Vechiul Testament (și de acolo, în iudaism și în creștinism), ci și în
Coran și, 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 și ale
prietenilor lui. Sunt amintite pierderile materiale și personale, boala lui și
restaurarea sa finală. Restaurarea are loc după mulți ani: Dumnezeu îi cere
să lovească în pământ cu piciorul, din pământ iese un izvor de apă, iar Iov
bea și se face sănătos (Coranul 38:41,42).
Coranul oferă și o genealogie a lui Iov care îl leagă de Avraam, prin linia
lui Esau și 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 și în relatarea musulmană despre Iov. El îi aude pe îngerii
lui Dumnezeu vorbind despre neprihănirea lui Iov și face planuri să-l abată
de la Dumnezeu, dar nu reuşeşte. Unii cercetători musulmani comentează
despre asemănările dintre textul ebraic și cel arab. Ce ne spune istoria lui
Iov din Coran despre concepția despre suferință a altor culturi?
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Marți, 27 decembrie

Cu așa prieteni…

Cei trei (ulterior, patru) bărbați care au venit în vizită la Iov au avut
intenții bune. Ei au aflat ce i s-a întâmplat și au venit la el ca „să-i plângă
de milă și să-l mângâie” (Iov 2:11). Totuși, când Iov a început să vorbească
despre greaua tragedie prin care trecea și să se lamenteze, ei au consi
derat că era mai important să-l pună la punct și să-i corecteze greşelile
teologice decât să-l încurajeze și să-l sprijine în suferință.
Ei au înțeles greșit lamentările lui. Dar să presupunem că aveau drep
tate şi că Iov suferea pe merit. Însemna atunci că ideile lor teologice erau
corecte. Și ce mai însemna? Că Iov avea nevoie să-i 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 și Iov există o mare diferență: femeia era
vinovată. Poate că era mai puțin vinovată de păcat decât acuzatorii ei și
poate că avea circumstanțe atenuante, dar vinovăția ei era neîndoielnică.
În schimb, Iov nu era vinovat, cel puțin nu în sensul indicat de acuzatorii
lui. Și, chiar dacă ar fi fost vinovat, el avea aceeași nevoie ca femeia vi
novată, aceeași nevoie ca orice om aflat în suferință: nevoia de har și de
iertare.
„Iertând-o pe această femeie şi încurajând-o 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, Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 398
Cartea lui Iov ne învață să ne purtăm cu alții cum ne-ar plăcea să se
poarte ei cu noi dacă am fi în locul lor. Desigur că există un timp și un loc
potrivit pentru mustrare și pentru confruntarea cu adevărul, dar, înainte
de a ne asuma acest rol, să nu uităm că și noi suntem păcătoși!
Cum putem manifesta mai multă compasiune față de cei în suferință,
chiar și față de cei care suferă ca urmare a comportamentului lor greșit?
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
La finalul studiului din acest trimestru, avem oportunitatea de a recapi
tula lecțiile principale oferite de cartea lui Iov. S-ar putea ca unii participanți
să considere că alte lecții sunt mai importante pentru ei. Dă-le posibilita
tea să le amintească. Mai presus de toate însă se află problema suferinței
umane pe care am dezbătut-o pe tot parcursul trimestrului. O vom aborda
și în această ultimă ocazie, insistând asupra impactului concepției despre
lume și viață asupra reacției noastre în fața suferinței.
Comentariu biblic
Universalitatea suferinței este contrabalansată de universalitatea răs
cumpărării. Aceasta este probabil una dintre marile lecții ale cărții lui Iov.
Iov a devenit un simbol al suferinței umane (facem referire la el în mod
frecvent când trecem prin suferință) și Îl prefigurează pe Hristos, Cel care
a oferit soluția finală pentru suferința de pe pământ.
I. Concepția biblică
(Revedeţi împreună în grupă Iov 1:6-12.)
Există în Vechiul Testament o serie de texte paralele care ilustrează
deosebirile dintre concepția modernă despre lume și viață și concepția
biblică. În contextul recensământului realizat de David, 2 Samuel 24:1 de
clară că Dumnezeu l-a stârnit pe David să facă numărătoarea israeliților, în
vreme ce în 1 Cronici 21:1 se spune că Satana l-a ațâțat pe David să facă
numărătoarea israeliților. Este aceasta o eroare comisă de vreun scrib sau
este, mai rău, o contradicție teologică? Nici una, nici alta, dacă luăm în
considerare concepția biblică despre lume și viață.
Din perspectiva concepției teocentrice despre lume și viață, care
Îl așază pe Dumnezeu în mod corect în centrul tuturor evenimentelor
din univers, ambele texte prezintă una și aceeași realitate: Dumnezeu
deține controlul final asupra tuturor evenimentelor din lumea noastră. În
concepția biblică, Dumnezeu este răspunzător chiar și pentru evenimen
tele pe care le îngăduie.
Această paradigmă a puterii este exemplificată excelent în prologul
cărții lui Iov. Satana nu-i poate face nimic lui Iov decât dacă Dumnezeu îi
permite să-i facă ceva. Pe tot parcursul dialogului dintre cei doi, Dumnezeu
deține controlul absolut.
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Miercuri, 28 decembrie

Nu doar spini și pălămidă

Viața este grea, o știm din experiență. Și ni s-a arătat cât de grea avea
să fie încă din Eden, imediat după cădere.
6. Ce le-a descoperit Domnul primilor noștri părinți despre urmările neascultării lor (vezi Geneza 3:16-24).
Erau totuși numai câteva urmări. Dacă singurele noastre probleme ar fi
spinii și pălămida, viața noastră ar fi radical diferită!
Dar ce vedem când privim în jur? Suferință, boală, sărăcie, războa
ie, crime, tristețe, poluare și nedreptate! Istoricul antic Herodot a scris
despre niște oameni care, la venirea pe lume a unui copil, aveau obiceiul
să plângă (da, să plângă!), ca o anticipare a durerii și suferinței care îl
așteptau până la vârsta maturității. Atitudinea lor ni se pare morbidă, dar
poate spune cineva că nu are un sâmbure de adevăr?
Cartea lui Iov ne vorbește despre condiția omului. Iov poate fi considerat
un simbol al tuturor oamenilor, deoarece toți suferim – și, uneori, pe ne
drept, disproporționat față de păcatele pe care le facem inevitabil. Suferința
noastră este nedreaptă, la fel cum suferința lui Iov a fost nedreaptă.
Însă cartea lui Iov ne transmite următorul adevăr: Dumnezeu este cu noi,
El ne cunoaște suferința și ne promite că suferința noastră nu este zadarnică.
Scriitorii nereligioși, scriitorii atei depun eforturi ca să se împace cu zădăr
nicia unei vieți ce se sfârșește, potrivit convingerilor lor, cu moartea eternă.
Ei se luptă din răsputeri să găsească răspunsuri și nu găsesc nimic, pentru că
viața aceasta, în sine, nu oferă nimic. Filosofia nihilistă (din latinescul nihil –
„nimic”) susține că lumea noastră și viața 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 amenință viața efemeră. Ea ne îndreaptă
privirea spre Dumnezeu și ne inspiră speranță. Ne spune că tot ce ni se întâm
plă aici are un motiv și că există un Dumnezeu care știe tot ce se întâmplă, un
Dumnezeu care promite să facă dreptate într-o zi. Deși nu ne dă răspuns la toate
întrebările, ea nu ne lasă să credem că finalul existenței ar fi nimicul cenușii
sau al țărânei (Geneza 3:19; Iov 2:8), ci ne oferă speranța supremă, speranța
că există ceva dincolo de tot ce putem percepe cu simțurile noastre.
Ce texte biblice declară explicit că speranța pe care o avem întrece cu
mult tot ce ne poate oferi lumea aceasta?
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Însă omul modern privește lumea și viața cu totul altfel, în principal
prin prisma filosofiei grecești, care a reușit să introducă ideea dualismului
în majoritatea aspectelor vieții, ducând la tot felul de dihotomii (perechi
de părți opuse): spiritul și trupul, mitul și istoria, lumea spirituală și lumea
materială, credința și știința etc. Gândirea modernă a fost afectată în mare
parte de această concepție despre lume și viață. Concepția lui Iov era
alta. De aceea și-a îndreptat el durerea și întristarea către Dumnezeu (Iov
30:20,21), cu toate că Satana era sursa suferinței lui. Concepția teocentri
că oferă consolarea pe care a descoperit-o Iov când a înțeles că Dumnezeu
deține dintotdeauna controlul asupra tuturor evenimentelor, chiar și asu
pra celor care ne produc durere. Concepția noastră despre lume și viață își
dovedește valoarea în special în momente de criză. Ea poate să ne facă fie
un serviciu, fie un deserviciu. Numai concepția biblică ne poate ajuta să
depășim în siguranță momentele de criză.
De discutat: Când te gândești la viața ta, ce tip de concepție despre
lume și viață a devenit vizibilă în situațiile critice prin care ai trecut?
II. Percepțiile asupra realității
(Revedeţi împreună în grupă Matei 4:10; 13:10; Evrei 4:15; 11:10.)
Deși, în linii generale, experiența umană este asemănătoare, am
văzut că, în ce privește suferința, fiecare societate percepe realitatea
diferit. În Occident, s-a produs o erodare constantă a concepției des
pre existența forțelor spirituale care acționează în spatele lumii vizibile
(Daniel 10). Cartea lui Iov ne oferă câteva perspective asupra lumii spi
rituale, care nu se vede. Întâlnirea dintre Dumnezeu și Satana de la în
ceputul cărții ne dovedește cât de reală este această lume. Satana îl
ispitește pe Iov să-L condamne pe Dumnezeu, dar Iov i se opune. Satana
îi ispitește pe Adam și Eva, iar ei cad. De ce unii cedează și alții nu? Ispi
tele cu care Satana i-a asaltat de-a lungul secolelor pe oameni își găsesc
apogeul în ispitele cu care L-a asaltat pe Domnul Hristos din pustie. Prin
faptul că se adresează dimensiunii fizice (pâinea), mintale (puterea), spi
rituale (închinarea) și emoționale, ele reprezintă toate ispitele pe care le
putem întâlni. De aceea, nu Iov, ci Isus este simbolul suprem al suferinței
(Evrei 4:15)! El ne înțelege suferința și ne oferă speranța care ne ajută să
privim dincolo de suferinţă.
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Isus și Iov

Joi, 29 decembrie

Cercetătorii Bibliei au studiat de-a lungul timpului asemănările dintre
istoria lui Iov și 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 lecție: 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 poți identifica aici?

ISPITIREA
LUI ISUS

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 viața
lui Iov și viața lui Isus. Deși nu a fost fără păcat ca Isus, Iov a fost totuși un
om credincios și neprihănit care I-a adus slavă lui Dumnezeu prin viața 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 perseverența în
fața tuturor necazurilor. Și Isus a perseverat, iar faptul acesta are o însem
nătate deosebită pentru noi toți. În ciuda tuturor suferințelor, El a conti
nuat să ducă o viață fără păcat, reprezentând în mod desăvârșit caracterul
lui Dumnezeu. El a fost „întipărirea Ființei” lui Dumnezeu (Evrei 1:3) și, 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).
Suferința lui Iov, deși intensă, reflectă doar parțial suferințele pe care
avea să le suporte cu răbdare Isus, Răscumpărătorul său, pentru el și pen
tru noi când avea să Se ridice „la urmă, pe pământ” (Iov 19:25).
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Comentarii pentru instructori

De discutat: Poate fi suferința o formă de ispită? De ce da sau de ce
nu? De ce este Isus simbolul suprem al suferinței?
III. Nicio condamnare!
(Revedeţi împreună în grupă Ioan 8:1-11.)
Între omul care suferă și Dumnezeu există o relație specială, fiindcă
suferința ne aduce la limita existenței și ne impune să căutăm o mână
mai puternică decât a noastră, care să ne ducă în siguranță la liman. Când
vedem pe cineva că suferă, n-ar trebui să tragem imediat concluzia că își
merită soarta și să ne apucăm să-l convingem că s-a făcut vinovat cu ceva.
Modul în care a tratat-o Isus pe femeia prinsă în adulter ne arată care
este obligația noastră: să arătăm milă, să mângâiem și nu să condamnăm,
să îndreptăm privirea celui în suferință către singura speranță – Domnul
Isus Hristos (Romani 8:1).
De discutat: Ce putere are compasiunea în cadrul relațiilor interumane?
3. APLICAȚIA
Acest ultim studiu ar trebui să se încheie cu decizia conștientă de a
asimila lecțiile desprinse din cartea lui Iov prin metode practice.
Întrebări
1. Ce idee din studiul cărții lui Iov te-a impresionat în mod deosebit pe
parcursul acestui trimestru?
2. Ce poți face în biserica ta și în localitatea în care trăiești pentru a
ușura suferința umană?
4. ACTIVITATE
Cunoștințele pe care le dobândim din studiul cărții lui Iov ar trebui fo
losite și în favoarea altora.
Împarte grupa în echipe care să facă vizite unor persoane din biserică și
să le vorbească despre lecțiile pe care le-a învățat din cartea lui Iov.
Organizați o masă de părtășie a grupei și invitați câteva persoane din
biserică sau din localitate care sunt în suferință. De asemenea, puteți or
ganiza un serviciu divin pentru persoanele aflate în suferință în care să
vorbiți despre suferința Domnului Hristos.

Câteva lecții din cartea lui Iov
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Un gând de încheiere

Vineri, 30 decembrie

De-a lungul secolelor, cartea lui Iov i-a emoționat, i-a edificat și i-a
contrariat deopotrivă pe cititorii evrei, creștini și musulmani (care dețin o
variantă proprie a relatării biblice) pentru că ea lasă multe întrebări fără
răspuns. Dar lucrul acesta n-ar 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 veșnicia (vezi Tragedia veacurilor, p. 678), cum ar putea vreo
carte a ei, așa inspirată cum este (2 Timotei 3:16), să ne explice totul?
Dar cartea lui Iov trebuie studiată împreună cu celelalte cărți ale Bibliei.
Ca parte a acestui mare mozaic spiritual și teologic, ea ne transmite un
mesaj puternic, cu valabilitate universală, cel puţin pentru toți credincio
şii. Iov ne arată la ce s-a referit Isus când a spus: „Dar cine va răbda până
la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13). Ce creștin n-a avut de înfruntat rele
inexplicabile când căuta să facă binele? Ce creștin nu s-a confruntat cu
provocări ale credinței când căuta să fie credincios? Care creștin n-a primit
acuzații când avea nevoie de consolare? Iov, deși a trecut prin toate aces
te situații, și-a păstrat credința și integritatea. Iar dacă ne prindem, prin
credință și har, de Acela care a murit pe cruce pentru Iov și pentru noi, să
primim îndemnul: „Du-te de fă şi tu la fel” (Luca 10:37)!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Psalmii 46–52

1. Ce reacție spune psalmistul că au avut împărații când au privit „ce
tatea Marelui Împărat”?
2. Ce fel de om este comparat cu dobitoacele care se taie?
3. Cui îi reproșează că declarațiile 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 ați avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtășiți-le
cu grupa!
2. Povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnifi
cație are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE
Ce realități nevăzute există în
1 lumea noastră, pe care le accep
tăm prin credință?
2

APLICAȚIE
Cum ne ajută aceste realități
nevăzute să înțelegem realitatea
marii controverse?

Ce este răul și cine este răspunză Cum putem evita răul (atât cât
tor pentru existența lui?
depinde de noi)?

Ce lipsă elementară aveau prie
3 teni lui Iov?
De ce nu putem fi de acord cu
4 viziunea nihilistă asupra vieții?
Ce asemănări există între Iov și
5 Domnul Isus Hristos?

Câteva lecții din cartea lui Iov

Ce atitudine trebuie să avem
față de cei care suferă sau sunt
vinovați?
Ce argumente avem că există
mult mai mult dincolo de viața
aceasta?
Ce lecții învățăm din compararea
vieților lor și a încercărilor prin
care au trecut?
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
SUGESTII PRACTICE
1. Ce răspunsuri ați avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtășiți-le
cu grupa!
2. Povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnifi
cație are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE
1. Să mulțumim pentru perspectiva plină de speranță a vieții veșnice!
2. Să ne rugăm pentru însușirea lecțiilor 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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Program RVS
DUMINICĂ

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)

00:00 Muzică şi 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 Ședinţă 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) MARȚI
22:00 Iubește viața (Laura Maftei)
00:00 Texte şi semnificații (Gabriel Ișvan)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)
00:30 Degeaba cântă cucuveaua (Lucian
Cristescu)
LUNI
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca
00:00 Realitatea în cuvinte (Laura Maftei)
Mateescu și Alex Badea)
01:00 Cuvinte cu har (Săvel Lupu)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
03:00 ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
Nica)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 05:00 Al 12-lea ceas (Laurențiu Prună și Florin
Nica)
Matei)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
07:00 Dimineața cu speranţă (Raluca
07:00 Dimineața cu speranţă (Raluca
Mateescu și Alex Badea)
Mateescu și Alex Badea)
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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 Timşa-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)

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 Speranţă 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 TimșaStoicescu)
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca
Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
Nica)
MIERCURI
05:00 Destinații (Ioan Paicu)
00:00 Documentar biblic (Laurențiu Prună)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
00:30 Detalii care contează (Marius Andrei)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
01:00 Dimineaţa cu speranţă (Raluca
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca
Mateescu și Alex Badea)
Mateescu și Alex Badea)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 10:00 Între noi, bunicii (Angelica Paicu)
Nica)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
05:00 Dialog pe scara Richter (Cristian Măgură
Nica)
și Lucian Cristescu)
11:30 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
12:00 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
13:00 Jurnal de știri Radio România
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca
13:30 Matematica Cerului (Penina Cirț)
Mateescu și Alex Badea)
14:00 Prietenii Speranței (Florentina
10:00 Pași în doi (Cristina Ișvan)
Adamescu)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 15:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
Nica)
16:00 Pași în doi (Cristina Ișvan)
11:30 Vorba cu minte (Ecaterina Pavel)
17:00 Academica (Emanuel Sălăgean)
12:00 E bine să știi (Dana Bordeianu)
18:00 Speranță la ceas de seară (Mihaela
13:00 Jurnal de știri Radio România
Rusu)
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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)

21:00 Jurnal de credinţă (Beatrice Lospa)
22:00 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)

SÂMBĂTĂ

00:00 Muzică şi poezie
01:00 Ediție specială (Tiberiu Nica și Marius
VINERI
Creța)
00:00 Radioenciclopedia (Ioan Paicu)
05:00 Mesaj spiritual (Predică)
00:30 File de istorie și credinţă (Dana
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
Bordeianu)
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
01:00 Dimineața cu speranță (Raluca
07:00 Matinal (Edisa Bucur)
Mateescu și Alex Badea)
09:00 Jurnal de studiu (Angelica Paicu)
04:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
09:30 File de istorie şi credință (Dana
Nica)
Bordeianu)
05:00 Mesaj spiritual (Predică)
10:00
Măștile
zeilor (Marius Necula)
06:00 Stă scris (Daniel Petcariu)
11:00
Predica
de
Sabat
06:15 Biblia, lectură zilnică (Ioan Paicu)
12:00
Anii
de
acasă
(Bianca Timşa-Stoicescu)
07:00 Dimineața cu speranță (Raluca
12:30
Degeaba
cântă
cucuveaua (Lucian
Mateescu și Alex Badea)
Cristescu)
13:00 Istoria unui imn (Edisa Bucur)
10:00 Străinul din Galileea (Mihai Brașov)
11:00 Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu 13:30 Oamenii Bibliei (Dana Bordeianu)
Nica)
14:00 Lista de prieteni (Anca Porumb)
11:30 Universul femeii creștine (Angelica
15:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
Paicu)
16:30 Muzică pentru tine (Edisa Bucur)
12:00 Lecția de viață (Mihaela Rusu)
17:00 Mesaj spiritual (Predică)
13:00 Jurnal de știri Radio România
18:00 Speranță la ceas de seară (Cristina Ișvan)
13:30 Viitorul obiectiv (Ecaterina Pavel)
20:00 Mesaj spiritual (Predică)
14:00 Locuri și oameni (Edisa Bucur)
21:00 Educație pentru viaţă (Lavinia Ștefan)
14:30 Din toată inima (Penina Cirț)
21:30 Popas de suflet (Penina Cirț)
15:00 Între noi, bunicii (Angelica Paicu)
22:00 Standarde reglabile (Ecaterina Pavel)
16:00 Cuvinte cu har (Săvel Lupu)
22:30 De vorbă cu trecutul (Bianca Timșa17:00 Tu hotărăști (Ioan Paicu)
Stoicescu)
18:00 Speranță la ceas de seară (Cristina Ișvan)
23:00 Popas de suflet (Penina Cirț)
20:00 Mesaj spiritual (Predică)
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03.30: Dincolo de cuvinte r (Cristina Ișvan)
04.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
00.00: Lecția de viață r (Mihaela Rusu)
05.00: Al 12-lea ceas r (Laurențiu Prună şi Florin
01.00: Dialog pe scara Richter r (Cristian
Matei)
Măgură şi Lucian Cristescu)
06.00: Convorbiri de seară r (Corina Matei)
02.00: Invincibilii r (Mădălin Avrămescu)
07.00: Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
03.00: Popas de suflet r (Penina Cirț)
07.30: ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
03.30: Pomul vieții r (predici)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
04.00: Punctul de plecare r (Adrian Bocăneanu) 10.00: Tinerețea e o artă r (Sorin şi Sidonia
05.00: Străinul din Galileea r (Mihai Brașov şi
Dinu )
Lucian Cristescu)
11.00: Măștile zeilor r (Marius Necula şi
06.00: Sola Scriptura r (Cristian Măgură)
Valentin Dănăiață)
07.00: Oglindiri r (Nicu Butoiu)
12.00: Trăiește înțelept (Cristina Ișvan)
08.00: Invincibilii r (Mădălin Avrămescu)
13.00: Bunăstare r (emisiune în limba maghiară)
09.00: Fii sănătos! (emisiune în limba engleză) 14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
10.00: Exploratorii (Cora Albu)
Tiberiu Nica)
11.00: Pas cu pas (emisiune în limba maghiară) 14.30: Semne și simboluri r (Ștefan Bratosin şi
12.00: Al 12-lea ceas (Laurențiu Prună şi Florin
Mihaela Tudor)
Matei)
15.00: Convorbiri de seară r (Corina Matei)
13.00: Drumul spre Emaus r (Nicu Butoiu)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
14.00: Dor de libertate (Adalbert Ghejan)
16.00: Al 12-lea ceas r (Laurențiu Prună şi Florin
15.00: Din toata inima r (Penina Cirț)
Matei )
15.30: Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
16.00: ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
16.30: Gătește cu dragoste (Beatrice Lospa)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
17.00: Academica (Emanuel Sălagean)
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
18.00: Bunăstare (emisiune în limba maghiară) 19.50: GPS r (Nicu Butoiu)
19.00: Convorbiri de seară (Corina Matei)
20.00: În obiectiv (Lucian Cristescu)
20.00: Matematica Cerului (Penina Cirț şi
21.00: Timpul Speranței (Marius Creța)
Eduard Călugăru)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
20.30: Semne și simboluri (Ștefan Bratosin şi
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
Mihaela Tudor)
21.00: Tinerețea e o artă (Sorin şi Sidonia Dinu ) 23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
Nica)
22.00: Măștile zeilor (Marius Necula şi Valentin
23.30:
Lumea
religioasă azi (Beatrice Lospa)
Dănăiață)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
MARȚI
Nica)
23.30: Confluențe spirituale r (Sorin Petrof)
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
LUNI
01.00: În obiectiv r (Lucian Cristescu)
02.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
00.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
Tiberiu Nica)
01.00: Tinerețea e o artă r (Sorin şi Sidonia
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
Dinu )
04.00: Academica r (Emanuel Sălăgean)
02.00: Măștile zeilor r (Marius Necula şi
05.00: Trăiește înțelept r (Cristina Ișvan)
Valentin Dănăiață)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
Tiberiu Nica)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu)
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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)

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)
MIERCURI
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea)
00.00: Educație pentru viață r (Lavinia Ștefan)
10.00: În obiectiv r (Cristian Măgură)
00.50: GPS r (Nicu Butoiu)
11.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
01.00: În obiectiv r (Lucian Cristescu)
12.00: Vremea întrebărilor (Ioan Paicu şi Marius
02.00: Timpul Speranței r (Marius Creța)
Mitrache/Florin Lăiu)
03.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
Tiberiu Nica)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
03.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
Tiberiu Nica)
04.00: Dor de libertate r (Adalbert Ghejan)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
05.00: Repere r (Adrian Andrei)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
06.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
15.50: GPS r (Nicu Butoiu)
07.00: Starea de bine r (Loredana Dumitrașcu) 16.00: E bine să știi r (Dana Bordeianu)
08.00: Matinal (Raluca Mateescu şi Alex Badea ) 17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
10.00: În obiectiv r (Cristian Măgură)
18.00: Dialog (emisiune în limba maghiară)
11.00: Timpul speranței r (Marius Creța)
18.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
12.00: E bine să știi (Dana Bordeianu)
19.00: Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
13.00: Dialog r (emisiune în limba maghiară)
19.50: GPS (Nicu Butoiu)
14.00: Școala Cuvântului r (Florian Ristea/
20.00: Ediție specială (Tiberiu Nica şi Marius
Tiberiu Nica)
Creța)
14.30: Lumea religioasă azi r (Beatrice Lospa)
22.00: Provocările vieții (Adina Tomoiagă)
15.00: Provocările vieții r (Adina Tomoiagă)
22.55: Creștinismul la minut (Virgil Peicu)
15.50: GPS r (Nicu Butoi)
23.00: Școala Cuvântului (Florian Ristea/Tiberiu
Nica)
16.00: Repere r (Adrian Andrei)
17.00: Educație pentru viață (Lavinia Ștefan)
23.30: Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
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VINERI

SÂMBĂTĂ

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 şi
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)

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
şi 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)
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Program SperanțaTV

OCTOMBRIE
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 2:20-22
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

NOIEMBRIE
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

DECEMBRIE
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
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Informații A B O N A M E N T E 2017
Dragi cititori,
Editura Viață și Sănătate este onorată să vă salute și să vă știe alături.
Ne bucurăm pentru toate experiențele frumoase trăite împreună, pen
tru toată bucuria și harul pe care cărțile editurii noastre le-au adus din
partea lui Dumnezeu în sufletele dumneavoastră și ale tuturor celor căro
ra le-ați oferit aceste cărți.
Dorim să vă mulțumim pentru că vă rugați pentru noi și ne considerați
parte din familia dumneavoastră.
Suntem permanent conștienți de valoarea și de eficiența publicațiilor
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 conțin adevărul prezent. Chiar și fragmentele dintr-o broșură
sau revistă trebuie privite ca având valoare.” – Evanghelizarea prin literatură, ed. 2007, p. 126
Tocmai de aceea considerăm că noua ofertă de abonamente pentru
anul 2017 va răspunde și mai bine așteptărilor pe care le aveți și vă va
oferi posibilitatea unui popas zilnic plin de pace și speranță. Dumnezeul
nostru este Dumnezeul speranței și credem că trebuie să ducem fiecare
speranța aceasta mare a mântuirii în familiile noastre, în bisericile noas
tre și celor din jurul nostru.
Reînnoirea abonamentelor nu este o cheltuială, ci, mai degrabă, o
investiție.
„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 și co
piii, chiar și cei de vârste fragede să aibă studiul Școlii de Sabat specific
vârstei lor și să fie îndrumați să-l studieze zilnic. Obiceiul acesta îi va
putea ajuta să pornească spre cer cu mai multă hotărâre, le va dezvolta
mintea și spiritul practic.
Curierul Adventist este mijlocul prin care, în fiecare lună, putem să fim la
curent cu preocupările și activitățile bisericii, iar revista Viață + Sănătate ne
oferă nu doar nouă, ci și prietenilor noștri sfaturi valoaroase din domeniul
medical și pentru un stil de viață sănătos. Iar pentru cei care vor să înțeleagă
locul și timpul nostru în profeție, există revista Semnele timpului.

În fiecare studiu din trimestrul 4/2016, am inclus un formular pe care
vă rugăm să-l folosiți pentru a-i trimite responsabilului cu literatura co
manda dumneavoastră.
Desprindeți acest formular din studiu, completați-l și apoi înmânați-l
responsabilului cu literatura. Vă rugăm să țineți cont de datele-limită
până la care trebuie să predați formularele.
Vă asigurăm că facem eforturi deosebite pentru a menține publicațiile
noastre la un preț care să nu vă fie împovărător (în ciuda creșterilor sem
nificative ale costurilor de expediție) și suntem preocupați să vă oferim
întotdeauna tot ce putem mai bun.
Dorim ca Dumnezeu să vă păstreze vie dorința de a cunoaște adevă
rul și de a-l împărtăși tuturor în așteptarea revenirii Sale și vă asigurăm
de respectul și prețuirea noastră.
În numele echipei Editurii Viață și Sănătate,
Director Iacob Pop
"

TALON INDIVIDUAL A

–

comandă personală

(Această pagină se completează și se înmânează responsabilului cu
literatura. Termenul-limită pentru depunerea comenzii: 29.10.2016)
Nume prenume:______________________________ Tel. _________________

"

Studii Biblice + alte publicaţii

Preţ abon.
pe an/lei

Majori standard alb-negru

26

Instructori majori alb-negru

36

Majori + devoțional (interior color)

50

Comentarii Ellen G. White

25

Vești misionare (recomandăm un
exemplar pe biserică)

12

Adolescenţi

25

Instructori – Adolescenţi

28

Juniori

25

Instructori – Juniori

28

Primară

25

Instructori – Primară

28

Nr.
abonamente

Preţ total

(continuare pe verso)

TALON INDIVIDUAL B

–

comandă personală

(Această pagină se completează și apoi va fi înmânată responsabilului cu
literatura. Termenul-limită pentru depunerea comenzii: 26.11.2016)
Nume prenume:______________________________ Tel. _________________
Reviste
Curierul Adventist
(12 apariţii pe an)
Viaţă + Sănătate
(12 apariţii pe an)
Semnele timpului
(12 apariţii pe an)

Ofertă pentru
Preţ abon. abonare
în perioada
pe an/lei
1 oct. – 26 nov.*
55

48

70

55

70

60

Nr.
abonamente

Preţ total

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 însoțite de dovada plății.
"
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

Devoțional de seară 2017

20

Devoţional pentru femei – 2017

20

Agendă pentru femei – 2017

24

Calendar perete – 2017 (maximum numărul
de abonamente la SB-uri majori (standard +
instructori + standard cu devoțional)
Calendar-agendă – 2017

Gratuit

4
Total:

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

