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18–24 iunie

Răstignit și înviat

Sabat după-amiază

Într-un articol din luna octombrie 2011, cotidianul britanic The Inde-
pendent întreba dacă cineva era dispus să-şi doneze corpul pentru ştiinţă. 
Se spunea, mai departe, că oamenii de ştiinţă studiau metoda egipteană de 
mumificare şi căutau un voluntar, suferind de o boală terminală, care era 
pregătit să îşi doneze corpul după moarte. Aceşti oameni de ştiinţă credeau, 
susţinea reclama, că au descoperit secretul egiptenilor şi că trupul mort „va fi 
conservat, probabil, pentru sute sau chiar mii de ani”. 

Noi, creştinii, nu trebuie să ne îngrijorăm în ce priveşte conservarea tru-
pului după moarte. Dumnezeu ne-a promis ceva cu mult mai bun. Moartea 
lui Isus, prin care a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, şi apoi învierea 
Sa, ca „pârga celor adormiţi” (1 Corinteni 15:20), sunt o garanţie suficientă că 
trupurile noastre vor fi transformate în trupuri care nu vor putrezi niciodată, 
pentru că vom trăi veşnic.

În această săptămână, când am ajuns la capitolele finale din Evanghelia 
după Matei, vom studia despre moartea şi învierea Domnului nostru şi despre 
speranţa pe care ne-o oferă aceste două evenimente.

Completează şi memorează: „Toată puterea Mi-a fost ___________ 
___________________________ .” (Matei 28:18)

S T U D I U L 

1 3

 în cer și pe pământ.

dată
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Duminică, 19 iunie Isus sau Baraba?

1.  Citeşte Matei 27:11-26. De ce au făcut iudeii această alegere şi care au 
fost implicaţiile ei?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Tâlharul Baraba era cel care ar fi trebuit crucificat pe crucea din mijloc. Este 
posibil ca tâlharii crucificaţi de o parte şi de alta să fi fost asociaţii lui. Baraba 
nu era prenumele, ci numele lui de familie. Bar însemna „fiul lui”, aşa cum  
Simon bar Iona însemna „Simon fiul lui Iona”, sau Bartolomeu însemna „fiul lui 
Tolomeu”. Baraba însemna „fiul lui aba”, adică „fiul tatălui”. Multe manuscrise 
timpurii menţionează prenumele lui Baraba ca fiind Yeshua (Isus). Yeshua era 
un nume obişnuit la vremea aceea, care însemna „Yahweh mântuieşte”. Ast-
fel, numele lui Baraba mergea pe linia „Yahwe mântuieşte, fiul tatălui”. 

„Acest om pretinsese că este Mesia. El îşi arogase autoritatea de a stabili 
o nouă ordine a lucrurilor pentru a îndrepta lumea. Amăgit fiind de Satana, 
el pretindea că tot ceea ce obţinea prin furt şi jaf era proprietatea lui. Prin 
mijloace satanice, el făcuse lucruri extraordinare, îşi câştigase simpatia po-
porului şi stârnise revolta împotriva conducerii romane. Sub masca entuzi-
asmului religios, era un tâlhar gata de orice şi împietrit, dedat la răscoală şi 
cruzime. Dându-le oamenilor ocazia de a alege între acest om şi nevinovatul 
Mântuitor, Pilat a crezut că le trezeşte simţul dreptăţii. În opoziţie cu preoţii şi 
mai-marii norodului, el spera să le câştige simpatia pentru Hristos.” – Ellen G. 
White, Viaţa lui Iisus, p. 635 (733)

Pilat a greşit. Dacă nu se află sub influenţa Duhului Sfânt, care convinge de 
păcat, oamenii vor face în mod inevitabil alegeri spirituale greşite, aşa cum a 
făcut mulţimea aici. În cele din urmă, toţi avem de ales între Hristos şi Baraba, 
între Hristos şi lumea coruptă, între viaţă şi moarte. „Şi judecata aceasta stă în 
faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul 
decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3:19).

Analizează cu seriozitate alegerile pe care le faci şi încearcă să sesizezi 
care îţi este tendinţa – spre Hristos sau spre Baraba?

“Atunci Pilat I-a zis: „N’auzi de cîte lucruri Te învinuiesc ei?“ La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Cînd erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?“ Preoții cei mai de seamă și bătrînii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. Dregătorul a luat cuvîntul, și le-a zis: „Pe care din amîndoi voiți să vi-l slobozesc?“ „Pe Baraba“, au răspuns ei. Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?“ „Să fie răstignit“, i-au răspuns cu toții.” Matei 27:13, 15-17, 20-22

“Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?“ Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!“ Cînd a văzut Pilat că n’ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mînile înaintea norodului, și a zis: „Eu sînt nevinovat de sîngele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!“ Și tot norodul a răspuns: „Sîngele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.“ Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” Matei 27:23-26 VDC

“Isus S’a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Ești Tu «Împăratul Iudeilor?“ „Da“, i-a răspuns Isus, „sînt.“ Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoților.          
                       celor mai de seamă și bătrînilor.” Matei 27:11-12
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Luni, 20 iunie Înlocuitorul nostru crucificat

2.  Citeşte Matei 27:45-46. Care este semnificaţia strigătului de pe cruce al 
Mântuitorului? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aici, Îl putem vedea pe Isus simţindu-Se abandonat de Tatăl Său. Întune-
ricul care a învăluit ţara în acel moment simboliza judecata divină (Isaia 13:9-
16; Amos 5:18-20; Ieremia 13:16). Isus simţea în fiinţa Sa consecinţele îngro-
zitoare ale păcatului, ale despărţirii totale de Tatăl. Pentru noi, El a suportat 
pedeapsa divină împotriva păcatului, pe care ar fi trebuit să o suportăm noi. 
„Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multo-
ra, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea 
celor ce-L aşteaptă (Evrei 9:28; vezi şi 2 Corinteni 5:21). Pe cruce, Isus a folosit 
limbajul din Psalmii 22:1, deoarece, într-un mod unic, El a trăit ceea ce trăiesc 
oamenii: despărţirea de Dumnezeu cauzată de păcat. „… Ci nelegiuirile voas-
tre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre 
vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte” (Isaia 59:2).

Isus a suportat cu adevărat mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului; pe-
deapsa pentru nelegiuirile noastre a căzut asupra Lui şi I-a umplut sufletul de 
groază, deoarece El a luat asupra Sa toată greutatea vinovăţiei noastre. Cât 
de rău trebuie să fie păcatul în ochii lui Dumnezeu, încât a fost nevoie ca una 
dintre Persoanele Dumnezeirii să sufere vina şi pedeapsa păcatului, pentru ca 
noi să putem fi iertaţi!

Şi totuşi, chiar cuprins de această groază, Isus a putut să strige: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu!” Prin tot ce a trecut, credinţa Lui a rămas intactă. El a 
rămas credincios până la sfârşit, în ciuda suferinţei, în ciuda sentimentului că 
fusese părăsit de Tatăl.

De ce făgăduinţe ne putem prinde când ne simţim singuri şi abandonaţi?

“Dela ceasul al șaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?“ adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?“ Matei 27:45-46 VDC

Este vorba de moartea a doua. Despărțirea totală de Tatăl Lui. 
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Marţi, 21 iunie Perdeaua ruptă şi stâncile despicate

Fiecare scriitor al Evangheliei a relatat istoria vieţii lui Isus pe pământ din-
tr-o perspectivă proprie, dar toţi au scris pe larg despre moartea Sa. Totuşi 
Matei este singurul dintre ei care vorbeşte despre sfâşierea perdelei şi despre 
mormintele deschise.

3.  Citeşte Matei 27:49-54. Care este semnificaţia acestor evenimente? Către 
ce speranţă ne îndreaptă ele privirea?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Isus a murit chiar după ce mulţimea, neştiind care au fost adevăratele cu-
vinte ale lui Isus, L-a batjocorit, spunând că îl cheamă pe Ilie să-L salveze. 
Batjocura aceasta a fost un alt exemplu, grăitor şi trist, al faptului că Isus a 
fost înţeles greşit de mulţi dintre cei care făceau parte chiar din poporul Său.

Apoi, Matei relatează că perdeaua din templu s-a sfâşiat de sus până jos. 
Simbolismul aici este inconfundabil: începuse o nouă eră în istoria mântuirii. 
Serviciile sacrificiale, care atâta vreme arătaseră spre Isus, nu mai erau nece-
sare, fiind înlocuite acum de ceva cu mult mai bun.

4.  Citeşte Evrei 8:1-6. Ce spun aceste texte şi cum ne ajută să înţelegem ce 
s-a întâmplat cu sistemul sanctuarului pământesc?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Matei aminteşte nu doar de sfâşierea perdelei, ci şi de stânci despicate, 
de morminte deschise şi de morţi înviaţi – evenimente care au putut avea loc 
doar în virtutea a ce realizase Isus, murind pentru păcat în locul nostru, ca 
Înlocuitor al nostru. Aşadar, aici vedem că au loc anumite evenimente care 
nu s-ar fi putut produce niciodată, „căci este cu neputinţă ca sângele taurilor 
şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4). Doar Isus poate să îndepărteze 
păcatele, iar dovada este învierea din morţi, fără de care totul ar fi în zadar 
(vezi 1 Corinteni 15:13,14,19). În aceste învieri timpurii (nu ştim câte au fost), 
vedem speranţa şi promisiunea învierii noastre la sfârşitul veacului.

“Dar ceilalți ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mîntuiască.“ Isus a strigat iarăș cu glas tare, și Și-a dat duhul. Și îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s’a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s’a cutremurat, stîncile s’au despicat,” Matei 27:49-51 VDC

“mormintele s’au deschis și multe trupuri ale sfinților cari muriseră, au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfînta cetate, și s’au arătat multora. Sutașul, și ceice păzeau pe Isus împreună cu el, cînd au văzut cutremurul de pămînt și cele întîmplate, s’au înfricoșat foarte tare, și au zis: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!“ Matei 27:52-54 VDC

“Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S’a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului prea sfînt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celalt Mare Preot să aibă ceva de adus.” Evrei 8:1-3 VDC

“Dacă ar fi pe pămînt, nici n’ar mai fi preot, fiindcă sînt ceice aduc darurile după Lege. Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise dela Dumnezeu, cînd avea să facă cortul: „Ia seama“, i s’a zis, „să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte“. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.” Evrei 8:4-6 VDC



Răstignit și înviat 123

Miercuri, 22 iunie Hristos a înviat!

5.  Citeşte Matei 28:1-15. Ce îţi atrage atenţia în acest pasaj? De ce le spune 
Isus femeilor să se bucure? (vers. 9)

_________________________________________________________________

Credinţa creştină are în centrul ei nu doar răstignirea Domnului Isus, ci şi 
învierea Sa. Adevărul este că foarte mulţi oameni, inclusiv necreştini, cred că 
un om numit Isus din Nazaret a murit răstignit pe o cruce. Găsim referinţe is-
torice datate nu mult după timpul vieţii lui Isus, precum aceasta, din istoricul 
roman Tacitus: „Nero... a expus la cele mai cumplite torturi o anumită clasă 
de oameni, urâţi de ceilalţi şi respingători, numiţi creştini. Christus, de la care 
şi-au luat aceştia numele, a suferit pedeapsa extremă în timpul domniei lui 
Tiberius, de mâinile unuia dintre procuratorii noştri, Pontius Pilatus.” – Tacitus 
(57–117 d.Hr.) 

Nici atunci şi nici acum nu contestă prea mulţi faptul că o figură istorică, pe 
nume Isus, a fost condamnată şi crucificată.

Partea greu de acceptat este învierea Sa: ideea că Isus din Nazaret, care 
a murit într-o vineri după-amiază, a revenit la viaţă duminică dimineaţă. Aici 
întâmpină mulţi dificultăţi. Un iudeu crucificat de romani în Iudeea era ceva 
cât se poate de obişnuit. Dar un iudeu înviat din morţi după ce a fost răstignit? 
Aceasta este cu totul altceva.

Şi totuşi, dacă nu am crede în Isus cel înviat, nu am avea o credinţă 
creştină. Pavel scria: „Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră 
este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră... Dacă numai pentru viaţa 
aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi 
dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 15:14,19). Moartea lui Isus trebuia să fie 
urmată de înviere, deoarece prin învierea Lui avem certitudinea învierii 
noastre.

Când este vorba de învierea lui Isus, avem două opţiuni. Prima – s-o con-
siderăm o propagandă sentimentală scrisă de câţiva adepţi singuratici ai lui 
Isus, ca să-I păstreze amintirea vie, aşa cum şi în zilele noastre încercăm să le 
păstrăm amintirea vie personajelor proeminente care mor. A doua opţiune 
este să o luăm literal, ca pe relatarea la prima mână a unui eveniment extra-
ordinar care are implicaţii pentru orice om care a trăit vreodată. 

Tu pentru ce optezi? Explică-ţi alegerea!

“Dar iată că le-a întîmpinat Isus, și le-a zis: „Bucurați-vă!“ Ele s’au apropiat să-I cuprindă picioarele, și I s’au închinat.” Matei 28:9 VDC

“La sfîrșitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze în spre ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormîntul. Și iatăcă s’a făcut un mare cutremur de pămînt; căci un înger al Domnului s’a pogorît din cer, a venit și a prăvălit piatra dela ușa mormîntului, și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvîntul, și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veți vedea. Iată că v’am spus lucrul acesta.“ Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întîmpinat Isus, și le-a zis: „Bucurați-vă!“ Ele s’au apropiat să-I cuprindă picioarele, și I s’au închinat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.“ Pe cînd se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întîmplate. Aceștia s’au adunat împreună cu bătrînii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani, și le-au zis: „Spuneți așa: «Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam noi, și L-au furat.» Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, și vă vom scăpa de grijă.“ Ostașii au luat banii, și au făcut cum i-au învățat. Și s’a răspîndit zvonul acesta printre Iudei pînă în ziua de astăzi.”
Matei 28:1-15 VDC
http://bible.us/191/mat.28.1-15.vdc
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Joi, 23 iunie Marea Trimitere

Pentru mulţi oameni, lucrul cel mai greu de înţeles cu privire la Isus a fost 
acela că S-a întors în cer şi le-a încredinţat oamenilor lucrarea Evangheliei. 
Dar, atât de adesea, noi Îl dezamăgim şi ne dezamăgim pe noi înşine, iar, după 
cum citim în evanghelii, nici primii Săi ucenici nu au făcut excepţie în această 
privinţă. Şi totuşi, încredinţându-ne această lucrare, Hristos Şi-a arătat dra-
gostea faţă de noi şi ne-a arătat cât de mult avem nevoie de El.

6.  Citeşte Matei 28:16-18. Compară cuvintele lui Isus: „Toată puterea Mi-a 
fost dată în cer şi pe pământ” (vers. 18), cu Daniel 7:13,14. Ce legătură 
există între cele două texte?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7.  Citeşte Matei 28:19,20 – versetele finale ale acestei evanghelii. Ce spune 
Isus şi care este relevanţa cuvintelor Sale pentru noi, astăzi?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ellen G. White sugerează că, atunci când Isus S-a înălţat la cer, pe Mun-
tele Măslinilor se adunaseră aproape cinci sute de oameni. (Vezi 1 Corinteni 
15:6.) Misiunea de a proclama Evanghelia, sau Marea Trimitere, nu a fost doar 
pentru ucenici, ci pentru toţi credincioşii. „Este o mare greşeală”, scrie ea, 
„să crezi că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de predicatorul 
întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. Însărcinarea de a predica Evan-
ghelia le este dată tuturor acelora care au simţit chemarea cerească. Toţi cei 
care primesc viaţa lui Hristos sunt sfinţiţi pentru lucrarea de mântuire a seme-
nilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, şi toţi aceia care 
iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători cu 
Hristos.” – Viaţa lui Iisus, p. 713 (822)

Te gândeşti frecvent la tine ca la un colaborator al lui Hristos? Cum ai 
putea să fii mai activ în transmiterea Evangheliei în lumea în care trăieşti?

“Cei unsprezece ucenici s’au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Cînd L-au văzut ei, I s’au închinat, dar unii s’au îndoit. Isus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pămînt.” Matei 28:16-18 VDC

“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v’am poruncit. Și iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului. Amin.” Matei 28:19-20 VDC

“M’am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrînit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S’a dat stăpînire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile. Stăpînirea Lui este o stăpînire vecinică, și nu va trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată.” Daniel 7:13-14 VDC
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Vineri, 24 iunie Un gând de încheiere

La fel ca toţi ceilalţi evanghelişti, şi Matei a scris despre învierea lui Isus. Şi 
tot ca ei, nu a scris aproape nimic despre semnificaţia acestei învieri. Deşi au 
descris evenimentul, Matei, Marcu, Luca şi Ioan nu ne-au dat nicio explicaţie 
teologică, în ciuda locului central pe care îl ocupă în credinţa creştină. De 
abia în scrierile lui Pavel găsim o explicaţie detaliată a semnificaţiei învierii. 
„Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci, dacă moar-
tea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum 
toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos” (1 Corinteni 15:20-22). De 
asemenea, Pavel a scris că noi am fost „îngropaţi împreună cu El prin botez şi 
înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a 
înviat din morţi” (Coloseni 2:12). Şi Petru are ceva de spus cu privire la acest 
subiect crucial: „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi 
anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia 
unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 
3:21). Deşi nu ştim de ce scriitorii evangheliilor nu au dat o explicaţie detalia-
tă, unii cercetători biblici au văzut în aceasta o dovadă în plus a autenticităţii 
şi a veridicităţii relatărilor lor. Ei au scris la mulţi ani după trecerea eveni-
mentelor relatate. De ce nu au folosit această ocazie pentru a prezenta în 
mod amănunţit ce voiau ei să creadă oamenii despre Înviere? Dacă totul a 
fost o înşelătorie sau o invenţie, de ce nu au profitat de ocazie pentru a-i da 
semnificaţia pe care o doreau? Dimpotrivă, ei au relatat evenimentele în mod 
simplu, fără să încerce să le împodobească sau să le încarce cu explicaţii teo-
logice în legătură cu presupusa însemnătate a celor petrecute.

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: 2 Împăraţi 22 — 1 Cronici 3

1. Cum lucrau cei însărcinaţi cu repararea stricăciunilor de la Casa Domnului? 
2. Ce a făcut Nebuzaradan Casei Domnului? 
3. Cine a fost întâiul născut al lui Ismael?  
4. Câţi ani a domnit David la Hebron?

  Viaţa lui Iisus, capitolul 78

5. Care a fost cea mai mare teamă a lui Isus, când Satana Îi frământa ini-
ma cu ispitele lui?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ŞI SUGESTII PENTRU PĂRTĂŞIE

1. Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtăşiţi-le 
cu grupa!

2. Discutaţi despre un eveniment despre care aţi auzit sau pe care l-aţi 
trăit în cursul săptămânii. De ce îl consideraţi important pentru a fi 
împărtăşit? Ce lecţie spirituală aţi extras din acel eveniment?

3. Povestiţi-le membrilor grupei despre o situaţie recentă în care aţi con-
ştientizat prezenţa sau intervenţia lui Dumnezeu în viaţa dumneavoas-
tră şi exprimaţi-vă recunoştinţa în faţa lor!

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
De ce l-au ales iudeii pe Baraba 
şi care au fost implicaţiile acestei 
alegeri greşite?

Ce alegeri greşite putem face 
şi noi, astăzi, şi care ar putea fi 
implicaţiile?

2
Ce semnificaţie a avut strigătul pe 
care l-a scos Mântuitorul când era 
pe cruce?

Pe ce făgăduinţe ne putem baza 
atunci când ne simţim singuri şi 
abandonaţi?

3
Cum trebuie să înţelegem eve-
nimentele care au avut loc la 
moartea Mântuitorului?

Cum este credinţa noastră întărită 
de evenimentele petrecute la 
Golgota?

4
Care sunt cele două opţiuni pe 
care le avem cu privire la învierea 
Mântuitorului?

Explicaţi-vă motivele pentru 
alegerea uneia dintre cele două 
opţiuni!

5
De ce credeţi că ne-a încredinţat 
Domnul nouă, oamenilor, misiu-
nea de a vesti Evanghelia?

Menţionaţi câteva căi practice 
prin care vă achitaţi personal de 
această misiune!
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu? Spuneţi-le membrilor gru-
pei  cum vă propuneţi să-l aplicaţi în viaţa personală!

2. În săptămâna următoare, vorbiţi cuiva despre speranţa învierii!
3. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau 

vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale 
idei misionare, pe care să le aplicaţi!

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru învierea Mântuitorului, care este 
garanţia învierii noastre!

2. Dacă ştiţi o persoană care se simte singură şi abandonată, rugaţi-vă 
pentru ea!

3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________

Darul de mâine este pentru construcţii (colectă).
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02.00: Muzică
03.00: ABC-ul sănătăţii – Constantin Dinu
04.00: Muzică
05.00: Predică
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea 
10.00: Tu ce crezi? (direct)
11.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
11.30: Viitorul obiectiv – Ecaterina Pavel
12.00: Trăieşte înţelept – Cristina Işvan
13.00: Ştiri Radio România
13.30: Universul femeii creştine – Angelica Paicu 
14.00: Program de prânz (direct)
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitraşcu
16.00: Standarde reglabile – Ecaterina Pavel 
17.00: Educaţie pentru viaţă – Lavinia Ştefan
18.00: Program de seară – Dorelia Pironea 

(direct)
20.00: În al 12-lea ceas – Laurenţiu Prună
21.00: Timpul Speranţei – Marius Creţa
22.00: Provocările vieţii – Adina Tomoiagă
22.55: Creştinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

MARȚI

00.00: Texte şi semnificaţii – Gabriel Işvan 
00.30: Degeaba cântă cucuveaua – Lucian 

Cristescu
01.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea
04.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica

DUMINICĂ

00.00: Muzică şi poezie
01.00: Jurnal de studiu – Angelica Paicu
02.00: Muzică
03.00: Lista de prieteni – Anca Porumb
04.00: Muzică
05.00: Predică
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Matinal – Angelica Paicu/Florentina 

Adamescu
10.00: Bucuriile copilăriei – Angelica Paicu
11.00: Cuvinte cu har – Săvel Lupu 
12.00: Tu hotărăşti – Ioan Paicu 
13.15: Stă scris – Daniel Petcariu 
13.20: Ecoul muzicii – Albert Codreanu 
13.30: Vorba cu minte – Ecaterina Pavel 
14.00: Corect, incorect – Ioan Paicu
14.30: Consonanţe lirice – Edisa Bucur
15.00: Jurnal de studiu – Angelica Paicu 
16.00: Matematica Cerului – Penina Cirţ
16.30: ABC-ul sănătăţii – Constantin Dinu
17.00: Şedinţă cu părinţii – Anca Porumb
18.00: Program de seară – Cristina Işvan
20.00: Predica de seară
21.00: Tinereţea e o artă – Sidonia şi Sorin 

Dinu
22.00: Iubeşte viaţa –  Laura Maftei
23.00: Popas de suflet – Flaviana Iosif
23.30: Muzică

LUNI

00.00: Realitatea în cuvinte – Laura Maftei
01.00: Cuvinte cu har – Săvel Lupu 

P r o g r a m  R V S
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10.00: Paşi în doi – Cristina Işvan
11.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
11.30: Vorba cu minte – Ecaterina Pavel
12.00: E bine să ştii – Daniela Bordeianu
13.00: Ştiri Radio România
13.30: Dincolo de cuvinte – Cristina Işvan
14.00: Program de prânz  (direct) 
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitraşcu
16.00: Nu eşti singur – Daniela Bordeianu 
17.00: Educaţie pentru viaţă – Lavinia Ştefan
18.00: Program de seară – Daniela Bordeianu  

(direct)
20.00: Destinaţii – Ioan Paicu
21.00: Timpul Speranţei – Marius Creţa
22.00: Provocările vieţii – Adina Tomoiagă
22.55: Creştinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predică

JOI

00.00: Şcoala mămicilor – Ana-Maria Sandu
00.30: De vorbă cu trecutul – Bianca Stoicescu 
01.00: Dimineaţa cu speranţă  – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea
04.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
04.30: Muzică 
05.00: Predică
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea 
10.00: Între noi, bunicii – Angelica Paicu
11.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
11.30: Dincolo de cuvinte – Cristina Işvan
12.00: Vremea întrebărilor – Ioan Paicu
13.00: Ştiri Radio România
13.30: Matematica Cerului – Penina Cirţ
14.00: Program de prânz (direct) 

04.30: Muzică 
05.00: Predică
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea
10.00: Nu eşti singur – Daniela Bordeianu
11.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
11.30: Detalii care contează – Marius Andrei
12.00: Repere – Adrian Andrei
13.00: Ştiri Radio România
13.30: Anii de acasă – Bianca Stoicescu
14.00: Program de prânz  (direct) 
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitraşcu
16.00: Tu ce crezi?
17.00: Educaţie pentru viaţă – Lavinia Ştefan
18.00: Program de seară – Angelica Paicu 

(direct)
20.00: Dialog pe scara Richeter – Cristian 

Măgură şi Lucian Cristescu
21.00: Timpul Speranţei – Marius Creţa
22.00: Provocările vieţii – Adina Ştefan
22.55: Creştinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

MIERCURI

00.00: Documentar biblic – Laurenţiu Prună
00.30: Detalii care contează – Marius Andrei 
01.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea
04.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
04.30: Muzică 
05.00: Predică
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca  

Mateescu şi Alex Badea
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21.00: Jurnal de credinţă – Beatrice Lospa
22.00: Vremea întrebărilor – Ioan Paicu
23.00: Popas de suflet – Flaviana Iosif
23.30: Muzică

SÂMBĂTĂ

00.00: Muzică
01.00: Ediţie specială – Tiberiu Nica/Marius 

Creţa
03.00: Muzică
04.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
04.30: Muzică 
05.00: Predică – Nicu Butoi
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Matinal – Edisa Bucur
09.00: Jurnal de studiu – Angelica Paicu
09.30: File de istorie şi credinţă – Daniela 

Bordeianu 
10.00: Măştile zeilor – Marius Necula
11.00: Predica de Sabat
12.00: Anii de acasă – Bianca Stoicescu 
12.30: Degeaba cântă cucuveaua – Lucian 

Cristescu 
13.00: Istoria unui imn – Edisa Bucur
13.15: Stă scris – Daniel Petcariu
13.30: Oamenii Bibliei – Daniela Bordeianu
14.00: Lista de prieteni – Anca Porumb
15.00: Jurnal de credinţă – Beatrice Lospa 
16.30: Muzică pentru tine – Edisa Bucur
17.00: Predică
18.00: Program de seară – Cristina Işvan
20.00: Predică  – Valentin Dănăiaţă
21.00: Educaţie pentru viaţă – Lavinia Ştefan
22.00: Standarde reglabile – Ecaterina Pavel
22.30: De vorbă cu trecutul – Bianca Stoicescu
23.00: Popas de suflet – Flaviana Iosif
23.30: Muzică

15.00: Starea de bine – Loredana Dumitraşcu
16.00: Paşi în doi – Cristina Işvan 
17.00: Academica – Emanuel Sălăgean
18.00: Program de seară – Angelia Paicu 

(direct)
20.00: Timpul Speranţei – Tiberiu Nica/Ma-

rius Creţa
22.00: Provocările vieţii – Adina Tomoiagă
22.55: Creştinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

VINERI

00.00: Radioenciclopedia –  Ioan Paicu
00.30: File de istorie şi credinţă – Daniela 

Bordeianu
01.00: Dimineaţa cu speranţă – Raluca Mate-

escu şi Alex Badea
04.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
04.30: Muzică 
05.00: Predică 
06.00: Stă scris – Daniel Petcariu
06.15: Biblia, lectură zilnică – Ioan Paicu
06.45: Gândul zilei – Bianca Stoicescu
07.00: Matinal – Raluca Mateescu şi Alex 

Badea
10.00: Străinul din Galileea – Mihai Braşov
11.00: Şcoala Cuvântului – Florian Ristea/

Tiberiu Nica
11.30: Universul femeii creştine – Angelica 

Paicu
12.00: Lecţia de viaţă – Mihaela Rusu
13.00: Ştiri Radio România
13.30: Viitorul obiectiv – Ecaterina Pavel
14.00: Locuri şi oameni – Edisa Bucur
14.30: Din toată inima – Penina Cirţ
15.00: Între noi, bunicii – Angelica Paicu 
16.00: Cuvinte cu har – Săvel Lupu
17.00: Tu hotărăşti – Ioan Paicu
18.00: Program de seară – Cristina Işvan
20.00: Predica de seară – Nicu Butoi 
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18.00: Bunăstare (religioasă)

19.00: Convorbiri de seară (educativă)

20.00: Matematica Cerului (religioasă)

20.30: Semne şi simboluri (culturală)

21.00: Tinereţea e o artă (educativă)

22.00: Măştile zeilor (religioasă)

23.00: Şcoala Cuvântului (religioasă)

23.30: Confluenţe spirituale (religioasă) (r)

LUNI

00.00: Educaţie pentru viaţă (educativă) (r)

01.00: Tinereţea e o artă (educativă) (r)

02.00: Măştile zeilor (religioasă) (r)

03.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

03.30: Dincolo de cuvinte (culturală) (r)

04.00: Academica (educativă) (r)

05.00: Al 12-lea ceas (religioasă) (r)

06.00: Convorbiri de seară (educativă) (r)

07.00: Dincolo de cuvinte (educativă)

07.30: ABC-ul sănătăţii (educativă)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

10.00: Tinereţea e o artă (educativă) (r)

11.00: Măştile zeilor (religioasă) (r)

12.00: Trăieşte înţelept (educativă)

P r o g r a m  S p e r a n ț aT V

DUMINICĂ

00.00: Lecţia de viaţă (educativă) (r)

01.00: Dialog pe scara Richter (religioasă) 
(r)

02.00: Invincibilii (divertisment) (r)

03.00: Popas de suflet (divertisment) (r)

03.30: Pomul vieţii (religioasă) (r)

04.00: Punctul de plecare (culturală) (r)

05.00: Străinul din Galileea (religioasă) (r)

06.00: Sola Scriptura (religioasă) (r)

07.00: Oglindiri (religioasă) (r)

08.00: Invincibilii (divertisment) (r)

09.00: Fii sănătos! (educativă)

10.00: Lumea copiilor (divertisment)

11.00: Bunăstare (religioasă)

12.00: Al 12-lea ceas (religioasă)

13.00: Drumul spre Emaus (religioasă)

14.00: Dor de libertate (educativă)

15.00: Din toată inima (educativă) (r)

15.30: Dincolo de cuvinte (educativă)

16.00: ABC-ul sănătăţii (educativă)

16.30: Găteşte cu dragoste (divertisment)

17.00: Academica (educativă)
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14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

15.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

16.00: Trăieşte înţelept (educativă) (r)

17.00: Educaţie pentru viaţă (educativă)

18.00: Dialog (religioasă)

18.55: Creştinismul la minut (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

20.00: În obiectiv (informativă)

21.00: Timpul Speranţei (religioasă)

22.00: Provocările vieţii (educativă)

22.55: Creştinismul la minut (religioasă)

23.00: Şcoala Cuvântului (religioasă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

MIERCURI

00.00: Educaţie pentru viaţă (educativă) (r)

01.00: În obiectiv (informativă) (r)

02.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

03.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

04.00: Dor de libertate (educativă) (r)

05.00: Repere (religioasă) (r)

06.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

11.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

12.00: E bine să ştii (educativă)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

14.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

15.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

13.00: Bunăstare (religioasă) (r)

14.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

14.30: Semne şi simboluri (culturală) (r)

15.00: Convorbiri de seară (educativă) (r)

16.00: Al 12-lea ceas (religioasă) (r)

17.00: Educaţie pentru viaţă (educativă)

18.00: Dialog (religioasă)

18.55: Creştinismul la minut (religioasă) 

19.00: Starea de bine (educativă)

20.00: În obiectiv (informativă)

21.00: Timpul Speranţei (religioasă)

22.00: Provocările vieţii (educativă)

22.55: Creştinismul la minut (religioasă)

23.00: Şcoala Cuvântului (religioasă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

MARȚI

 00.00: Educaţie pentru viaţă (educativă) (r)

01.00: În obiectiv (informativă) (r)

02.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

03.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

04.00: Academica (educativă) (r)

05.00: Trăieşte înţelept (religioasă) (r)

06.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

11.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

12.00: Repere (religioasă)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

14.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)
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18.00: Dialog (religioasă)

18.55: Creştinismul la minut (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

20.00: Ediţie specială (religioasă)

22.00: Provocările vieţii (educativă)

22.55: Creştinismul la minut (religioasă)

23.00: Şcoala Cuvântului (religioasă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

VINERI

00.00: Educaţie pentru viaţă (educativă) (r)

01.00: Ediţie specială (religioasă) (r)

03.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

04.00: Dialog pe scara Richter (religioasă) (r)

05.00: Vremea întrebărilor (religioasă)

06.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

10.00: Ediţie specială (religioasă) (r)

12.00: Lecţia de viaţă (educativă)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

14.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

15.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

16.00: Vremea întrebărilor (religioasă) (r)

17.00: Drumul spre Emaus (religioasă) (r)

18.00: Dialog (religioasă)

18.55: Lumini din trecut (religioasă)

19.00: Pâinea cea de toate zilele (religi-
oasă)

19.30: Buletin ANN (informativă)

16.00: Repere (religioasă) (r)

17.00: Educaţie pentru viaţă (educativă)

18.00: Dialog (religioasă)

18.55: Creştinismul la minut (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

20.00: În obiectiv (informativă)

21.00: Timpul Speranţei (religioasă)

22.00: Provocările vieţii (educativă)

22.55: Creştinismul la minut (religioasă)

23.00: Şcoala Cuvântului (religioasă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

JOI

00.00: Educaţie pentru viaţă (educativă) (r)

01.00: În obiectiv (informativă) (r)

02.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

03.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

04.00: Fii sănătos! (educativă) (r)

05.00: E bine să ştii (educativă) (r)

06.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

11.00: Timpul Speranţei (religioasă) (r)

12.00: Vremea întrebărilor (educativă)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

14.00: Şcoala Cuvântului (religioasă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

15.00: Provocările vieţii (educativă) (r)

16.00: E bine să ştii (educativă) (r)

17.00: Educaţie pentru viaţă (educativă)
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10.00: Jurnal de credinţă (religioasă) (r)

11.00: Predica de Sabat (religioasă)

12:00: Străinul din Galileea (religioasă)

13.00: Oglindiri (religioasă)

14.00: Sola Scriptura (religioasă)

14.55: Lumini din trecut (religioasă)

15.00: Din toată inima (educativă)

15.30: Confluenţe spirituale (religioasă)

16.00: Destinaţii (religioasă) (r)

17.00: Biserica în acţiune (religioasă) (r)

18.00: Imagini de viaţă (religioasă)

18.55: Lumini din trecut (religioasă)

19.00: Punctul de plecare (culturală)

20.00: Dialog pe Scara Richter (religioasă)

20.55: Lumini din trecut (religioasă)

21.00: Invincibilii (divertisment)

22.00: Popas de suflet (divertisment)

22.30: Pomul vieţii (religioasă)

23.00: Emisiune în limba engleză (religi-
oasă)

20.00: Biserica în acţiune (religioasă)

20.55: Lumini din trecut (religioasă)

21.00: Jurnal de credinţă (religioasă)

22.00: Popas de suflet (divertisment)

22.30: Pomul vieţii (religioasă)

23.00: Destinaţii (religioasă)

SÂMBĂTĂ

00.00: Sola Scriptura (religioasă) (r)

01.00: Jurnal de credinţă (religioasă) (r)

02.00: Oglindiri (religioasă) (r)

03.00: Popas de suflet (divertisment) (r)

03.30: Pomul vieţii (religioasă) (r)

04.00: Predica de Sabat (religioasă) (r)

05.00: Vremea întrebărilor (religioasă) (r)

06.00: Biserica în acţiune (religioasă) (r)

07.00: Dilemele credinţei (religioasă)

07.30: Pâinea cea de toate zilele (religi-
oasă)

08.00: Program muzical (divertisment)

09.00: Loma Linda (religioasă)
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