
Dreptul Iov- model de răbdare 

 
Iov a trăit în Arabia aproape 2000 de ani înainte de Hristos; numele tatălui 

său a fost Zareth și numele mamei lui era Bosora. În conformitate cu Cartea lui 
Iov din Vechiul Testament, el a trăit în țara Uz (a cărei localizare nu este 
cunoscută). Iov a fost un om extrem de bogat pentru timpul său și a fost declarat a 
fi cel mai mare om printre oamenii din Orient. De asemenea, el a fost neprihănit, 
prosper, și a avut o familie mare. Când a împlinit 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit 
să cadă asupra lui cumplite ispite. Văzând diavolul că Iov nu cedează în faţa 
ispitelor, atunci el se duce în Faţa lui Dumnezeu şi îi spune Acestuia că Iov Îl va 
blestema dacă el se va atinge de oasele şi carnea lui.  Dumnezeu i-a îngăduit, cu 
condiția de a nuse atinge de  sufletul lui Iov. Într-o singură zi, Iov şi-a pierdut toată 
averea şi în aceeaşi zi i-au murit toţi fiii şi fiicele. După aceea el însuşi a căzut în 
nişte boli cumplite, trupul lui prefăcându-se într-o rana din cap până în picioare. 
Dar Iov nu a spus nimic rău împotriva lui Dumnezeu, ci a îndurat tot chinul cu 
răbdare, până la sfârşit. De amintit sunt şi cuvintele lui: "Gol am ieşit din pântecele 
mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat! 
Precum a voit Domnul, aşa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi 
până-n veac!”.".Aflând despre necazurile care sau abătut asupra lui Iov, tei prieteni 
ai lui, şi anume: Elifaz, Bildat, Ţofar, au venit la Iov pentru a-l susţine moral. 
Văzându-i suferinţele pe care le îndura în cele 7 zile în care au stat lângă el, ei îşi 
dau cu părerea spunându-i lui Iov că suferă ca pedeapsă a unor păcate săvârşite 
înaintea lui Dumnezeu care nu au fost mărturisite. Iov se apără împotriva 
prietenilor spunând că Dumnezeu ştie bine ce a fost viaţa lui, dar îl pune la 
încercare ca aurul în topitoare. Iov îşi arată încrederea în Dumnezeu spunând că: 
„răscumpărătorul meu este viu şi în ziua cea de pe urmă va ridica din pulberea 
aceasta pielea mea ce se destramă şi afară de trupul meu voi vedea pe Dumnezeu”. 

Mai mult, soția  lui Iov, văzând  chinurile  și suferințele lui, l-a îndemnat să  
blesteme pe Dumnezeu și  să moară. Iov, în să I-a răspuns:”Femeie, vorbești ca una 
dintre femeile nebune! Oare  dacă le-am primit de la Dumnezeu pe cele bune, nu le 
vom primi  și pe cele rele?” 

 Iov și-a păstrat integritatea lui și credința în Dumnezeu, și a fost în cele din 
urmă răsplătit cu prosperitate, chiar mai mare decât înainte și  cu  alți 7  băieți și 3  
fete. Iov a trăit 248 ani, suficient de mult pentru a-și vedea strănepoții. Din toată 
viața sa, 140 de ani i-a trăit după încercările la care l-a supus Dumnezeu, care au 
început atunci când avea 79 de ani. 

 

https://ro.orthodoxwiki.org/Hristos
https://ro.orthodoxwiki.org/Cartea_lui_Iov
https://ro.orthodoxwiki.org/Cartea_lui_Iov
https://ro.orthodoxwiki.org/Vechiul_Testament


Răspundeți  la următoarele întrebări: 

1. Prezentați principalele  calități  sufletești  ale lui Iov. 

 

 

 

2. De ce Iov este  modelde  credință și  răbdare? 

 

 

 

 

3. Prezentați  din cuprinsul lecției  cuvinte rostite  de Iov care  vă 
impresionează  cel mai mult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ce ne  învață  atitudinea  lui Iov  în fața  suferinței? 

 

 

5. Urmăriți  pe linkul următor aspecte din viața Dreptului Iov: 

https://www.dailymotion.com/video/x11w1zn 

https://www.dailymotion.com/video/x11w1zn

