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Stimaţi fraţi, 

 
Editura LOGOS a oferit în urmă cu cîţiva ani reduceri pentru cărţile cumpărate de biserici cu 

dorinţa de a înfiinţa sau îmbogăţi bibliotecile existente în cadrul acestora, pentru uzul credincioşilor,  
şi, în ultima perioadă, mai multe biserici ne-au întrebat dacă mai oferim asemenea reduceri. 

De aceea, Editura LOGOS, în parteneriat cu încă două edituri, DISCIPOLUL şi 
PEREGRINUL, a decis să facă o nouă ofertă specială nu numai pentru biblioteca bisericilor, ci şi 
pentru biblioteca păstorului sau slujitorilor recunoscuţi ai bisericilor. În acest scop am contactat 
conducerea confesiunilor baptistă, penticostală şi creştini după evanghelie şi le-am explicat intenţia 
noastră, rugîndu-le, dacă o consideră potrivită pentru bisericile din cadrul lor, să ne pună la dispoziţie 
adresele tuturor bisericilor pe care le au în evidenţă. Pentru că demersul nostru s-a bucurat de o reacţie 
pozitivă din partea conducerii acestor confesiuni, vă trimitem acum această ofertă. 

 

40% reducere pentru Biblioteca Bisericii 

40% reducere pentru Biblioteca Păstorului 

40% reducere pentru Biblioteca Slujitorilor bisericii 
ofertă specială valabilă 10-31 august 2009 

 

A. Cine sunt editurile care fac oferta? 
Suntem trei edituri, LOGOS, DISCIPOLUL şi PEREGRINUL, care funcţionăm împreună ca un grup 
editorial, pentru reducerea costurilor şi o mai bună servire a clienţilor. După cum veţi vedea din 
prezentarea noastră de mai jos, această combinaţie de edituri acoperă o plajă largă de subiecte, de 
cititori şi de preţuri (de la preţuri foarte accesibile, pentru cărţi adresate publicului larg, la preţuri mai 
mari, pe măsura cărţilor specializate, care se adresează unor cititori pe măsură). 

• Editura LOGOS este o editură non-confesională, înfiinţată în 1992, care s-a specializat în carte de 
referinţă, necesară studenţilor la teologie, pastorilor, lucrătorilor în biserică, învăţătorilor biblici şi 
credincioşilor dornici să înţeleagă mai bine Biblia. Cărţile publicate de Editura LOGOS s-au dovedit în 
decursul anilor resurse valoroase pentru cei care slujesc în biserică şi au devenit manuale sau 
bibliografie recomandată în multe instituţii teologice, din diverse confesiuni. Cărţile Editurii LOGOS 
se adresează aşadar îndeosebi slujitorilor bisericii. 

• Editura DISCIPOLUL a fost înfiinţată în toamna anului 2005, pentru a răspunde unei nevoi devenite 
evidente pe piaţa de carte religioasă: aceea de a găsi uşor „cărţi bune, la preţuri bune”. Prin „cărţi bune”, 
înţelegem cărţi care să ajute creştinul practicant, indiferent de confesiune, să înţeleagă mai bine mesajul 
biblic şi să identifice modalităţile practice de a-l integra în viaţa sa. În plus, asemenea „cărţi bune” 
trebuie să fie scrieri şi traduceri de calitate, atât în ce priveşte conţinutul ideatic, cât şi aspectul editorial. 
Prin „preţuri bune” înţelegem preţuri pe care să şi le poată permite, fără dificultate, toţi cei care doresc o 
anumită carte. Cărţile Editurii DISCIPOLUL se adresează aşadar masei largi de credincioşi din biserică, 
pentru a-i ajuta în viaţa de familie, în creşterea copiilor şi în viaţa de credinţă. 

• Editura Peregrinul şi-a început activitatea în 2008, adresîndu-se unui segment mai restrîns din biserică 
şi din societatea laică, dispus să citească şi să investească în propria formare, oferindu-le cărţi care au la 
bază valorile creştine şi iau în discuţie un spectru mai larg de teme, stimulînd analiza personală, 
formarea propriilor convingeri, dezbaterea civilizată şi schimbul constructiv de idei. Titlurile publicate 
de PEREGRINUL sunt deosebit de atent selectate, fiecare dintre ele putînd reprezenta un punct de 
cotitură în gîndirea unui cititor avizat. Cărţile Editurii PEREGRINUL se adresează aşadar îndeosebi 
intelectualilor din biserici.  

 



B. În ce constă oferta specială pentru Biblioteca Bisericii,  
Biblioteca Păstorului şi Biblioteca Slujitorilor bisericii? 

Această ofertă vă permite, pentru o perioadă limitată, să vă dotaţi biblioteca bisericii sau biblioteca 
Dvs. de slujitor al bisericii cu acele cărţi care le consideraţi potrivite şi necesare, beneficiind de o 
reducere foarte generoasă: 40% pentru oricare dintre titlurile comandate. 

• Pentru Biblioteca Bisericii veţi putea comanda oricare dintre titlurile din ofertă, de la cele 
3 edituri, în cel mult 5 exemplare fiecare titlu, cu reducerea de 40%; 

• Pentru Biblioteca Pastorului veţi putea comanda oricare dintre titlurile din ofertă, de la cele 
3 edituri, într-un singur exemplar; 

• Dacă în biserica Dvs. există mai mulţi slujitori ai Cuvîntului care  ar dori să-şi doteze 
biblioteca cu titluri valoroase, oferta va fi valabilă pentru toţi cei pe care conducerea bisericii 
va dori să-i includă în ofertă. În acest scop le puteţi xeroxa formularul de comandă pentru 
Biblioteca Slujitorilor bisericii inclus în această ofertă. 

Oferta este valabilă doar în perioada 10-31 august 2009. 
 

C. Cum puteţi comanda? 
Puteţi alege una dintre cele 3 modalităţi de comandă: 

1. Completaţi formularul pentru Biblioteca Bisericii şi/sau formularul pentru Biblioteca 
Păstorului/Slujitorilor Bisericii şi expediaţi-l prin poştă la adresa: 

Grupul Editorial LOGOS 
CP. 714 OP.5 
400800 Cluj Napoca 

 
1. Completaţi formularul pentru Biblioteca Bisericii şi/sau formularul pentru Biblioteca 

Păstorului/Slujitorilor Bisericii şi expediaţi-l prin  

fax la numărul 0264-420.104 (linie dedicată de fax) 
 

2. Faceţi comanda telefonic, la unul din numerele de mai jos; în acest caz trebuie să ne 
comunicaţi codul scris cu roşu pe ofertă: 

Tel.verde (apel gratuit din orice reţea) 0800.800.016 
Tel. fix (Romtelecom)   0264- 42 00 25 

 
În rezumat, 

- Între 10-31 august 2009 puteţi comanda cu o reducere de 40% cărţile de la 3 edituri: 
LOGOS (cărţi de teologie pentru slujitorii bisericii), DISCIPOLUL (cărţi despre familie, 
creşterea copiilor şi viaţa de credinţă adresate credincioşilor în general) şi PEREGRINUL 
(cărţi pentru intelectualii din biserică); 

- Oferta se adresează celor 3 categorii de biblioteci: Biblioteca Bisericii, Biblioteca 
Păstorului şi Biblioteca Slujitorilor bisericii; 

- Comanda se poate face pe 3 căi: formularul de comandă completat se trimite prin poştă, 
formularul de comandă completat se trimite prin fax sau comanda se face telefonic. 

 
Un ultim gînd: cărţile bune sunt învăţători de la care învăţăm să slujim mai bine, să trăim mai bine şi 
să gîndim mai bine. Fondînd sau îmbogăţind biblioteca existentă a bisericii, vă ajutaţi credincioşii să 
devină oameni maturi, deprinşi cu hrana tare, care nu mai au nevoie de învăţăturile începătoare ale 
credinţei. Iar dacă îi încurajaţi pe oamenii de afaceri sau mai înstăriţi din biserica Dvs. să plătească 
pentru cărţile comandate pentru Biblioteca Bisericii, Biblioteca Păstorului sau Biblioteca Slujitorilor 
Bisericii, împliniţi îndemnul Scripturii:  

Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngîmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii 
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i 
să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi 
strîngă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă. 
(1 Tim. 6:17-19) 

CU PREŢUIRE PENTRU LUCRAREA DVS., 

GRUPUL EDITORIAL LOGOS 
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