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17-23 septembrie

Cum să aşteptăm?
Sabat după-amiază
de
Textul de memorat: „În sârguinţă, fiţi _____________. Fiţi plini
______
nadejde
Domnului
______________. Slujiţi ____________.
Bucuraţi-vă în ____________.
necaz
Fiţi răbdători în ________. Stăruiţi în __________. Ajutaţi pe ______,
când Sunt în nevoie. Fiţi ___________________.” (Romani 12:11-13)

În anii dinaintea cutremurului din 1906 din San Francisco, bisericile adven
tiste de ziua a şaptea din San Francisco şi din Oakland, California, erau în efer
vescenţă. Membrii le făceau vizite celor bolnavi şi lipsiţi. Le căutau adăpost
orfanilor şi locuri de muncă şomerilor. Aveau grijă de bolnavi şi vorbeau din
Biblie din casă în casă. Distribuiau cărţi creştine şi organizau cursuri de stil de
viaţă sănătos. De asemenea, aveau o şcoală, la subsolul unei case de adunare
din Strada Laguna. Se ocupau de un cămin al muncitorilor, care era, totodată,
un centru al misiunii medicale. Deţineau un magazin de produse sănătoase şi
un restaurant vegetarian. Demaraseră o activitate în portul local printr-un vas
misionar, iar pastorii susţineau, din când în când, prezentări religioase în sălile
publice din oraş.
Ellen G. White a numit aceste două biserici cei doi „stupi” şi era încântată
de activitatea lor (Advent Review and Sabbath Herald, 5 iulie 1900). Iată ce ar
trebui să facem şi ce am putea face în timp ce aşteptăm ca Domnul să revină.
Revenirea Sa este certă. Rămâne o singură întrebare: Ce facem noi, în acest
timp de aşteptare?
De răspunsul pe care-l vom da depinde destinul oamenilor!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi descărcată
şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet:
resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube
(canalul „Scoala de Sabat”).
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Duminică, 18 septembrie

În aşteptarea lui Isus

În timp ce ucenicii admirau priveliştea magnifică a templului în razele apu
sului de soare, Isus a încercat să le îndrepte gândul către realităţile cu care
avea să se confrunte biserica creştină în viitorul apropiat şi în timpul sfârşitu
lui şi le-a oferit o doză de realitate prin nişte cuvinte enigmatice: „Vedeţi voi
toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră,
care să nu fie dărâmată” (Matei 24:2). Surprinşi de aceste vorbe, ucenicii L-au
întrebat: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul
venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3). În Matei 24:4-31,
Isus le spune la ce evenimente să se aştepte înainte de revenirea Sa.
Când enumeră semnele, Isus îi avertizează că „sfârşitul tot nu va fi atunci”
(Matei 24:6) şi că „toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor”
(Matei 24:8). Răspunsul direct la întrebarea lor apare în versetul 14: „Evan
ghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”
În acest discurs, primele 35 de versete din Matei 24 ne motivează să luăm
semnele în serios, dar ne spun şi cum să aşteptăm „sfârşitul veacului” (Matei
24:3). Nu ni se cere să aşteptăm pasiv, aşa cum aşteptăm, de exemplu, să vină
autobuzul în staţie. Aşteptarea noastră trebuie să fie activă.

1. Citeşte Matei 24:36–25:46. Ce trebuie să facem în aşteptarea venirii Domnului? Cum ne vedem în lumina acestor parabole?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Isus începe aici să le vorbească ucenicilor despre cum să aştepte a doua
Sa venire. Adevăraţii Săi urmaşi vor fi gata oricând să-L întâmpine. Se vor iubi
unii pe alţii, îşi vor purta de grijă unii altora şi se vor respecta unii pe alţii; vor
fi mereu în alertă, se vor pregăti din timp şi îşi vor asuma responsabilitatea
pentru starea lor spirituală. Vor multiplica resursele primite de la Dumnezeu,
vor investi talente şi bani în cauza Sa, vor reprezenta corect caracterul Său şi
vor avea grijă de „aceşti foarte neînsemnaţi fraţi”.
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască necesitatea ca,
în timp ce proclamă revenirea lui Isus, să manifeste dragostea Sa prin
cuvinte şi prin fapte.
La nivelul sentimentelor: Să redevină conştienţi de responsabilităţile pe
care le au în timp ce aşteaptă întoarcerea lui Isus.
La nivel practic: Să decidă să găsească metode de a susţine în mod activ şi
de a se implica personal, pe cât posibil, în misiunea urbană.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Aşteptând şi veghind
A. Mulţi oameni se interesează doar de data revenirii lui Hristos. Ca ad
ventişti, ştim din istoria noastră de ce este periculos să stabilim o dată.
Cum putem împăca aşteptarea revenirii Sale cu porunca: „Puneţi-i în
negoţ până mă voi întoarce” (Luca 19:13)?
II. Sentimente: Aşteptând cu răbdare
A. Cum putem păstra vii în inimile noastre urgenţa şi importanţa revenirii
lui Hristos când ni se pare că El Îşi amână venirea?
B. Ce poţi să-i spui unei persoane care a lucrat pentru Domnul ani la rând,
dar care nu vede niciun rod al trudei sale?
III. Practic: Aşteptând activ
A. Ia-ţi timp să te rogi ca Dumnezeu să-ţi dea înţelepciune să foloseşti tim
pul cât mai eficient posibil până la întoarcerea lui Isus.
B. Care sunt cele trei tipuri de spini care îneacă Cuvântul (Marcu 4:18,19)?
Ce putem face pentru a împiedica creşterea acestor spini în viaţa noastră în
timp ce aşteptăm ca Isus să revină?
Rezumat: Evanghelia lui Isus Hristos nu este o religie intelectuală ezote
rică, în care mintea ori spiritul ar exista cumva separat de trup ori de viaţa
reală. Aşteptarea revenirii Sale nu trebuie să fie pasivă, ci activă, manifestând
în mod concret iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni.

Cum să aşteptăm?
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Luni, 19 septembrie

Redeşteptarea şi reforma în perioada de aşteptare

2. Citeşte 2 Petru 3. Redă pe scurt învăţăturile despre redeşteptare şi reformă ale apostolului Petru. Ce clarificări găsim aici pe tema studiului nostru
din această săptămână?
_________________________________________________________________

Dumnezeu vrea ca „toţi… să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9). Noi nu-i putem
aduce pe oameni la pocăinţă în locul Duhului Sfânt, dar suntem chemaţi să le
dăm vestea mântuirii care, odată acceptată, îi va conduce la pocăinţă.
Dar şi noi, membrii bisericii, avem nevoie de o atitudine de pocăinţă. După
cum ştim, pocăinţa face parte din procesul de redeşteptare şi de reformă.
Redeşteptarea înseamnă revenire la viaţă, renaştere şi restaurare. Reforma
înseamnă transformare, re-formare – a deveni o făptură nouă (2 Corinteni
5:17). „Cea mai mare şi mai urgentă dintre toate nevoile noastre este re
naşterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeşteptări ar tre
bui să fie lucrarea noastră cea dintâi.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1,
ed. 2012, p. 111
Când ne smerim, când murim faţă de noi înşine, când ne rugăm în mod
neegoist, când studiem Cuvântul lui Dumnezeu şi li-l împărtăşim altora prin
cuvinte şi fapte de iubire, ne sporim capacitatea de a fi umpluţi cu Duhul Sfânt
în puterea „ploii târzii”. Dar se poate întâmpla să studiem Biblia ore în şir şi
totuşi să fim egoişti. Se poate întâmpla să ne rugăm pentru redeşteptare şi
pentru „ploaia târzie”, dar să le dorim numai pentru noi înşine. Redeşteptarea
conduce întotdeauna la preocuparea altruistă pentru alţii. Când suntem um
pluţi cu Duhul Sfânt, ne transformăm în ucenici plini de zel, a căror prioritate
o constituie misiunea şi slujirea.
Individual, avem nevoie de redeşteptare şi de reformă în rugăciunile noas
tre, în studiul Bibliei şi în cererile noastre pentru revărsarea Duhul Sfânt în
„ploaia târzie”. Iar ca biserică, avem nevoie de redeşteptare şi de reformă în
atitudinile şi în metodele noastre. Avem nevoie de redeşteptare şi de reformă
în atitudinea şi în acţiunile noastre faţă de „aceşti foarte neînsemnaţi fraţi”.
Aceasta a fost tema studiului nostru din acest trimestru.
Cum ne putem feri de atitudinea de mulţumire de sine în această perioadă de aşteptare? Cum putem păstra vii în minte realitatea şi iminenţa
revenirii Domnului?

182

STUDIUL 13

Comentarii pentru instructori

PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Iacov 2:26
Ideea de bază: În această perioadă de aşteptare a revenirii lui Isus, nu
este destul să avem convingeri corecte. Apostolul Iacov ne aminteşte că
până şi demonii cred (Iacov 2:19). Convingerea trebuie îmbinată cu acţiunea; doctrinele trebuie să influenţeze modul în care ne ducem viaţa de misiune pentru Dumnezeu.
Au existat secole la rând în biserica creştină dezbateri cu privire la găsirea
echilibrului corect între credinţă şi fapte. Tensiunea aceasta a fost și încă este
un subiect de discuţie şi în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. În cadrul
studiului pe grupe, analizaţi învăţătura biblică despre mântuirea prin credin
ţă, dar şi despre dovedirea credinţei prin modul nostru de a trăi. Subliniaţi
ideea că, în această perioadă care precede revenirea lui Hristos, trebuie să
fim martorii Săi nu numai prin vorbele, ci şi prin faptele noastre. Comentează
împreună cu membrii grupei următorul citat bine cunoscut din Ellen G. White:
„Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei este un creştin iubitor şi
iubit.” – Ellen G. White, Divina vindecare, ed. 2010, p. 356.
Discuţie introductivă: Acrobatul francez Jean François Gravelet, cunoscut
sub numele de Charles Blondin, şi-a câştigat faima la mijlocul anilor 1800 prin
traversarea Niagarei pe frânghie. Există numeroase relatări despre adevărate
le spectacole pe care le dădea pe sârma lungă de 335 m întinsă la o înălţime
de 50 m deasupra apei, fără nicio plasă de siguranţă. Într-o ocazie, a cărat în
spate o mică lampă de gătit şi câteva ustensile, s-a oprit la jumătatea distan
ţei, a făcut o omletă, după care le-a coborât pe o funie şi le-a oferit pasageri
lor unui vapor aflat în trecere pe acolo. Alteori a traversat pe catalige, legat la
ochi sau băgat într-un sac. Se estimează că, de-a lungul vieţii sale, a traversat
cascada de peste trei sute de ori!
Se povesteşte că, în altă ocazie, Blondin a traversat cascada împingând un
sac cu cartofi într-o roabă. La sfârşit, i-a întrebat pe spectatori: „Credeți că pot
transporta un om în roabă?” Cei mai mulţi au spus că da. Când a întrebat însă
dacă dorea cineva să urce în roabă, n-a auzit niciun „da”.
Nu putem verifica autenticitatea acestei relatări, dar ştim că a traversat
Niagara ducându-l în spate pe managerul lui şi că a repetat figura la vârsta de
65 de ani, când l-a dus în spate pe fiul său şi apoi pe un alt voluntar.

Cum să aşteptăm?
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Marţi, 20 septembrie

Misiunea bisericii în aşteptare revenirii Domnului

3. Citeşte Iacov 2:14-26. Ce anume nu trebuie să pierdem din vedere în aşteptarea revenirii Domnului?
_________________________________________________________________

Când ucenicii admirau frumuseţea templului, Isus le-a îndreptat atenţia
spre starea bisericii şi spre misiunea ei într-o lume care piere. Biserica există
pentru că există o misiune, şi nu invers.
Conform Statutului de organizare a Conferinţei Generale (Working Policy,
A05), misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este aceea „de a face uce
nici din toate popoarele, vestind Evanghelia veşnică [Evanghelia Împărăţiei
(Matei 24:14)] în contextul mesajelor celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12,
conducându-i pe oameni să Îl primească pe Isus ca Mântuitor personal şi să se
alăture bisericii rămăşiţei, învăţându-i să-I slujească Domnului şi pregătindu-i
pentru apropiata Sa venire”. Predicarea, învăţarea şi vindecarea sunt meto
dele menţionate pentru îndeplinirea acestei misiuni. La punctul „Vindecare”,
Statutul de organizare notează: „Noi afirmăm principiile biblice ale bunăstării
întregii fiinţe şi, ca urmare, facem o prioritate din păstrarea sănătăţii şi din
vindecarea celor bolnavi, iar prin lucrarea noastră de slujire a celor bolnavi
şi oprimaţi, colaborăm cu Creatorul în lucrarea Sa milostivă de refacere şi de
vindecare.”
Studiul din acest trimestru a pornit de la ideea că Isus doreşte să restaure
ze chipul Său în oameni şi să facă din urmaşii Săi nişte instrumente de restau
rare completă a omenirii. „Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie
şi acum o mie nouă sute de ani – o descoperire a lui Hristos. Se cere o mare
lucrare de reformă, şi numai prin harul lui Hristos se poate împlini această
lucrare de vindecare – fizică, mintală şi spirituală.” – Ellen G. White, Divina
vindecare, ed. 2010, p. 98
În urma unui seminar despre lucrarea lui Isus ca model de misiune pentru
biserica Sa din timpul sfârşitului, un membru al bisericii a declarat următoa
rele: „În zona noastră, oamenii nu sunt foarte receptivi la idei şi metode noi.
Seminarul la care am participat săptămâna aceasta, despre metoda lui Isus de
a lucra, nu este chiar o noutate. Ştiam lucrurile acestea. Doar că le-am uitat.”
„Credinţa fără fapte este moartă.” În ce situaţii de viaţă ai descoperit
acest adevăr, al relaţiei strânse dintre credinţă şi fapte? Cum ajută faptele
la creşterea credinţei?
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De discutat: Ce înseamnă pentru un creştin „să urce în roabă”? Cum pu
tem evita religia care se opreşte la nivelul teoriei? Ce schimbări am aduce în
societate dacă am înceta să vorbim despre cât de minunat este să mergi pe
frânghie şi dacă ne-am urca efectiv în roabă?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Deseori, noi, adventiştii de ziua a şaptea, punem mai mult accent pe tim
pul revenirii lui Hristos decât pe ceea ce ar trebui să facem în această perioa
dă de aşteptare. Adu-le aminte participanţilor că, deşi nu trebuie să pierdem
niciodată din vedere promisiunea Domnului Hristos de a Se întoarce, nu tre
buie să uităm nici preocuparea Sa faţă de modul cum trăim acum.
Comentariu biblic
I. Credinţa care lucrează
(Recitiți Iacov 2:14-19 în cadrul grupei.)
În cartea care-i poartă numele, apostolul Iacov, conducătorul bisericii din Ieru
salim, nu se arată interesat de religia teoretică. El se arată interesat în schimb de
modul în care convingerea influenţează comportamentul: „Cine dintre voi este în
ţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea
înţelepciunii!” (Iacov 3:13); „Credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2:26); „Fiţi
împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători!” (Iacov 1:22); „Arată-mi credinţa
ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele” (Iacov 2:18).
Iacov insistă pe tema creştinismului practic la fel ca fratele său, Isus. În
Predica de pe Munte, Isus spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înain
tea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vos
tru care este în ceruri” (Matei 5:16). El îi cheamă pe urmaşii Săi să fie „lumina
lumii” şi să nu ascundă această lumină (Matei 5:14). El Se aşteaptă ca aceia
care cred în El să-şi arate credinţa prin modul în care trăiesc.
De discutat: Apostolul Petru aminteşte că adevărații creştini nu vor fi „nici
leneşi, nici neroditori” în privinţa cunoaşterii depline a Domnului Isus Hristos
(2 Petru 1:8). Ce ne îndeamnă el să facem ca să nu ajungem aşa?
II. Vegheaţi
(Recitiți Matei 24:37-39 în cadrul grupei.)
În Matei 24, Isus expune modul de viaţă al oamenilor din timpul lui Noe: ei
mâncau, beau şi se căsătoreau, aparent nepăsători față de catastrofa iminen
tă. Cu alte cuvinte, duceau o viaţă lipsită de griji şi indiferentă. Isus declară că

Cum să aşteptăm?
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Miercuri, 21 septembrie

Pregătirea pentru „secerişul final”

După cum s-a arătat în studiul 5, Domnul a folosit termeni din agricultură
în învăţătura despre Împărăţia Sa. Agricultura nu constă dintr-o singură acti
vitate, ci este un proces! Este un ciclu de activităţi regulate, cu etape distincte
şi cu sarcini distincte de îndeplinit de oameni diferiţi şi la momente diferite.
Pentru a afla care este locul nostru în procesul de pregătire a terenului, de
semănare şi de recoltare a roadelor, avem nevoie să fim deschişi faţă de în
demnurile Duhului Sfânt şi faţă de providenţa lui Dumnezeu.

4. Citeşte Ioan 4:35-38. Ce metafore sunt folosite aici şi ce idei transmit ele?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Noi nu cunoaştem inima oamenilor. Nu ştim cum a lucrat Duhul Sfânt în
viaţa lor. Când îi vedem, ne gândim că mai e mult până să fie gata de seceriş,
când, de fapt, nu au nevoie decât de cineva care să-i îndemne să-L urmeze pe
Isus. În inima şi în mintea fiecăruia se dă o luptă, iar Dumnezeu ne cheamă pe
noi să-i ajutăm pe oameni să-L aleagă pe El.

5. Citeşte 1 Corinteni 3:6-8. Ce învăţături găsim aici pe tema lucrării cu oamenii?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Pavel prezintă aici, în cuvintele sale, învăţătura dată de Isus în pasajul din
Ioan 4. Lucrarea cu oamenii se aseamănă cu munca unui agricultor. Nu înde
plinim toţi aceleaşi sarcini, dar fiecare avem un rol esenţial în acest proces.
Fiecare este folosit de Dumnezeu la diferite activităţi, dar numai El poate con
verti sufletele.
Cum ne putem deprinde să fim modeşti şi mulţumiţi cu rolul pe care ni
L-a încredinţat Dumnezeu în procesul de slujire a oamenilor? De ce slujirea
este un privilegiu?
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situaţia se va repeta înainte de venirea Sa: oamenii vor fi ocupaţi cu propriile
interese şi activităţi, total nepăsători față de nevoile oamenilor din jurul lor.
El îi îndeamnă pe urmaşii Săi să vegheze şi să fie gata (Matei 24:42,44).
Într-un anumit sens, aceasta înseamnă să fim mereu alerţi, mintal şi spiritual,
la faptul că Isus vine curând. Dar mai înseamnă ceva. Îngerul i-a întrebat pe
ucenici: „De ce staţi şi vă uitaţi spre cer?” (Faptele 1:11). Era bine ca ucenicii
să rememoreze zilele frumoase pe care le petrecuseră alături de El, dar nu pu
teau să stea cu braţele încrucişate şi să privească spre cer la nesfârşit. Aveau
o lucrare de făcut. Aveau o misiune de îndeplinit şi la fel avem şi noi: „Puneţi-i
în negoţ până mă voi întoarce” (Luca 19:13).
În Matei 25, Isus ne arată ce să facem în timp ce-L aşteptăm. În primul
rând, parabola celor zece fecioare ne învaţă să ne asigurăm că avem untde
lemn în candele. În al doilea rând, parabola talanţilor ne spune să folosim cu
înţelepciune talanţii primiţi de la Dumnezeu. În al treilea rând, parabola oilor
şi caprelor ne aminteşte că religia adevărată este, în definiţia dată de Iacov,
„să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi
de lume” (Iacov 1:27). Isus arată că urmaşii Săi de la sfârşitul timpului le vor
da de mâncare celor flămânzi, le vor da să bea celor însetaţi, vor fi ospitalieri
cu străinii, îi vor îmbrăca pe cei goi, vor avea grijă de cei bolnavi şi îi vor vizita
pe cei din închisoare (Matei 25:35,36).
De discutat: Discută cu membrii grupei despre ce înseamnă să aşteptăm
şi să veghem. Cum putem aştepta şi veghea când avem o viaţă atât de aglo
merată? Cere-le să sugereze câteva metode concrete de a aştepta şi a veghea.

3. APLICAŢIA
Discută cu membrii grupei tale despre experienţa aşteptării lui Isus. Ce
înseamnă, în termeni practici, a aştepta şi a veghea în vederea revenirii Sale?
Cum să păstrăm revenirea Sa în centrul atenţiei noastre?
Activitate: Se povesteşte că un băiat mergea zilnic cu oile la păscut pe un
deal de la marginea satului şi se cam plictisea. Ca să scape de monotonie, a
început să strige:
– Lupul! Săriţi! Lupul!
Sătenii s-au alertat imediat, dar când au ajuns pe deal, au constatat cu ne
caz că nu era niciun lup. Băiatul a socotit că făcuse o glumă bună şi a izbucnit
în hohote de râs. Sătenii însă nu erau deloc amuzaţi.
– Nu mai striga că e lupul, dacă nu e niciun lup! l-au mustrat ei supăraţi.

Cum să aşteptăm?
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Joi, 22 septembrie

Aşteptarea a luat sfârşit!

Cu mult timp în urmă, scriitorul englez Charles Dickens a scris cartea cu
titlul Poveste despre două oraşe. Cele două oraşe sunt Londra şi Paris. Într-un
anumit sens, am putea spune că şi Biblia este o poveste despre două oraşe
sau despre două cetăţi: Babilonul şi Ierusalimul.
Apostolul Ioan descrie Babilonul în Apocalipsa 14:8 şi în capitolul 18.
Acesta este un locaş al demonilor şi o închisoare a spiritelor rele. El a împins
popoarele spre adulterul spiritual. Sentinţa lui a fost pronunţată şi s-a făcut
anunţul că „a căzut”. Acest oraş este simbolul răului, apostaziei şi răzvrătirii
împotriva lui Dumnezeu şi, într-o zi, va fi cucerit şi distrus.

6. Citeşte Apocalipsa 21:1-4. Cum este Noul Ierusalim în comparaţie cu Babilonul?
_________________________________________________________________

Celălalt oraş este Cetatea sfântă, Noul Ierusalim, şi este descris în Apo
calipsa 21 şi 22. În el locuiesc cei care L-au ales pe Mire şi care au refuzat
egoismul şi adulterul spiritual al lui Satana şi al adepţilor lui. Prin harul lui
Dumnezeu, cei răscumpăraţi au păzit poruncile Sale şi au reflectat credinţa
lui Isus (Apocalipsa 14:12). Prin răbdarea lor şi prin dispoziţia de a accepta
să-I slujească lui Isus, au gustat deja, aici pe pământ, puţin din Împărăţia ce
rului. Ei au fost mântuiţi prin credinţa în Isus; numai neprihănirea Lui i-a făcut
demni de cer. Grija lor pentru „aceşti foarte neînsemnaţi fraţi” (Matei 25:40)
a fost dovada palpabilă a credinţei lor mântuitoare.
Prin sângele Mielului (Apocalipsa 5), rolul bisericii de restaurare prin com
pasiune s-a schimbat într-o sărbătoare a bucuriei (vezi Apocalipsa 5:13,14). În
acea fericită şi sfântă Cetate, „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moar
tea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că
lucrurile dintâi au trecut” (Apocalipsa 21:4). Pacea adevărată a fost reinstau
rată. Refacerea completă a chipului lui Dumnezeu – la nivel mintal, spiritual şi
fizic – s-a încheiat. Marea luptă s-a sfârşit şi „de la atomul cel mai mic până la
lumile cele mai mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea
lor neumbrită şi cu bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” –
Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 475
Citeşte Apocalipsa 22:21. Cum redă acest ultim verset din Biblie esenţa
convingerilor noastre?
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Comentarii pentru instructori

N-a trecut mult timp şi băiatul s-a plictisit iarăşi. A început să strige din
nou cât îl ţineau plămânii:
– Lupul! Săriţi! Lupul!
Spre marea lui distracţie, sătenii l-au crezut din nou şi au sărit să-l ajute.
N-au mai putut de supărare când s-au văzut păcăliţi iarăşi de băiat. L-au cer
tat, dar băiatul s-a bucurat că i-a reuşit gluma.
Mai târziu totuşi, a văzut că un lup adevărat dădea târcoale turmei. De
panică, a început să strige disperat:
– Lupul! Săriţi! Îmi atacă oile! Lupul! zicea el săltând agitat.
De data aceasta, sătenii n-aveau de gând să se mai lase păcăliţi. I-au igno
rat ţipetele şi şi-au văzut de treburi. Strigătele lui ajunseseră ca un zgomot de
fond pentru ei.
Spre seară, au observat totuşi că băiatul nu cobora de pe deal. Cineva a
plecat după el şi l-a găsit şezând pe o piatră înciudat.
– De ce n-aţi venit? De ce? l-a luat el la rost pe sătean. Am strigat, dar n-a
venit nimeni!
Omul a încercat să-l liniştească, dar, în final, i-a spus:
– Asta să-ţi fie învăţătură de minte! Nimeni nu-l crede pe mincinos, nici
chiar când spune adevărul!
De discutat:
De mai bine de 150 de ani, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea declară
că Hristos vine curând. Ce să facem ca să nu creăm impresia de neseriozitate,
precum băiatul din poveste? Ce rol are aşteptarea activă – aplicarea metodei
lui Hristos de slujire în timp ce aşteptăm – la sporirea credibilităţii mesajului
nostru despre a Doua Venire?

4. PRACTIC
La secţiunea aceasta, subliniază ideea că aşteptarea lui Isus ar trebui să fie
activă, nu pasivă. Discutaţi despre ce puteţi face concret pentru a aştepta activ.
În funcţie de mărimea grupei tale, invită-i pe membri să se gândească in
dividual sau pe grupe mai mici la cinci paşi pe care îi pot urma săptămâna
viitoare pentru a aştepta activ. Poate fi, de exemplu, o strategie personală
zilnică de a determina o persoană să zâmbească. Poate fi un gest de bunătate
pentru cel puţin o persoană, în fiecare zi. Poate fi o activitate prin care să-şi
consolideze relaţia cu un vecin pe care-l cunosc sau să lege o prietenie cu un
vecin pe care nu-l cunosc. Invită-i să-şi prezinte ideile şi să le discute.

Cum să aşteptăm?
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Vineri, 23 septembrie

Studiu suplimentar

Citeşte, din cartea Viaţa lui Iisus, de Ellen G. White, capitolele „Pe Muntele
Măslinilor”, pp. 596–605, şi „Aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei”, ed. 2014,
pp. 606–611.
Isus ne-a spus care aveau să fie semnele sfârşitului şi ale venirii Sale. Şi nu
sunt deloc plăcute: războaie şi veşti de războaie, molime etc. Oamenii care
folosesc relele din lume ca scuză pentru a-L respinge pe Dumnezeu au acum
nenumărate motive şi vor avea tot mai multe, pe măsură ce ne apropiem de
final! În schimb, poporul lui Dumnezeu reflectă caracterul Său înaintea lumii
şi îi ajută pe oameni să-şi formeze o imagine corectă despre El. „Dacă ne-am
smeri înaintea lui Dumnezeu şi am fi buni şi amabili, cu o inimă sensibilă şi pli
nă de milă, atunci ar fi o sută de convertiri la adevăr acolo unde acum nu este
decât una.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, ed. 2010, p. 141. Cuvinte pe cât
de simple, pe atât de elocvente în ce priveşte lucrarea cu oamenii! În perioa
da aceasta, de aşteptate a revenirii Sale, Isus Se aşteaptă ca membrii bisericii
Sale să predice toată Evanghelia şi să o transpună în viaţa lor; să investească
din timpul şi din resursele lor în lucrarea Sa; să-i iubească pe oameni, să-i
respecte şi să le poarte de grijă; să primească Duhul Sfânt în plinătatea Sa.
Mărturia de acest tip nu va putea fi contrazisă cu niciun argument.

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Neemia 13–Estera 6

1. Ce s-a găsit scris în cartea lui Moise despre amoniţi şi despre moabiţi?
2. Cu cine a vorbit împăratul Ahaşveroş despre urmările neascultării îm
părătesei Vasti?
3. Cum a caracterizat Haman poporul iudeu?
4. Cine l-a sfătuit pe Haman să facă o spânzurătoare pentru Mardoheu?
Calea către Hristos, capitolul 4

5. În ce condiţii mărturisirea păcatelor nu va fi primită de Dumnezeu?
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE
1. Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna care a trecut? Împărtă
şiţi-le cu grupa!
2. Povestiţi în grupă un eveniment pe care l-aţi trăit sau de care aţi auzit
săptămâna trecută! De ce îl consideraţi important pentru a fi împărtă
şit? Ce lecţie spirituală aţi descoperit în acel eveniment?
3. În ce fel aţi conştientizat prezenţa lui Dumnezeu în viaţa personală,
săptămâna trecută?

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE

APLICAȚIE

Care este mesajul parabolelor din
1 Matei 24 şi 25 despre revenirea
Domnului Hristos?

Concret, ce trebuie să facem în
aşteptarea revenirii Domnului
Hristos?

Cum redă Petru nevoia de redeş
2 teptare şi de reformă în biserica
din zilele sfârşitului?

Cum ne putem feri de automulţu
mire şi de lâncezeală spirituală în
timpul sfârşitului?

Ce anume nu trebuie să pierdem
3 din vedere, în aşteptarea revenirii
Domnului?

Cu ce situaţii de viaţă poţi dovedi
ce spune Iacov („credinţa fără fapte
este moartă”)?

Cum ne putem pregăti pentru „se Completaţi fiecare – verbal – ex
cerişul final” şi ce rol avem fiecare? presia: „Rolul meu în lucrare este
4
…………”!
Ce invitaţie implicită sugerează
Cum putem şti sigur ce spirit ne
diferenţele dintre Ierusalim şi Babi animă viaţa: al Ierusalimului sau al
5
lon, în Apocalipsa?
Babilonului?

Cum să aşteptăm?
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
SUGESTII PRACTICE
1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
2. Care sunt acele lucruri concrete care necesită o reformă în viaţa voastră?
3. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau vi
zionaţi ştirea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei
misionare pe care să le aplicaţi!

SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE
1. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru învăţăturile acestui trimestru!
2. Să ne rugăm pentru redeşteptare şi reformă în viaţa noastră şi a bisericii!
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
00.00: Muzică și 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 hotărăști – 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: Consonanțe lirice – Edisa Bucur
15.00: Jurnal de studiu – Angelica Paicu
16.00: Matematica Cerului – Penina Cirț
16.30: ABC-ul sănătății – Constantin Dinu
17.00: Ședință cu părinții – Anca Porumb
18.00: Program de seară – Cristina Ișvan
20.00: Predica de seară
21.00: Tinerețea e o artă – Sidonia și Sorin
Dinu
22.00: Iubește viața – 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

02.00: Muzică
03.00: ABC-ul sănătății – 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: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu și Alex Badea
10.00: Tu ce crezi? (direct)
11.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
11.30: Viitorul obiectiv – Ecaterina Pavel
12.00: Trăiește înțelept – Cristina Ișvan
13.00: Știri Radio România
13.30: Universul femeii creștine – Angelica Paicu
14.00: Program de prânz (direct)
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitrașcu
16.00: Standarde reglabile – Ecaterina Pavel
17.00: Educație pentru viață – Lavinia Ștefan
18.00: Program de seară – Dorelia Pironea
(direct)
20.00: În al 12-lea ceas – Laurențiu Prună
21.00: Timpul Speranței – Marius Creța
22.00: Provocările vieții – Adina Tomoiagă
22.55: Creștinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

MARȚI
00.00: Texte și semnificații – Gabriel Ișvan
00.30: Degeaba cântă cucuveaua – Lucian
Cristescu
01.00: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu și Alex Badea
04.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
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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: Dimineața cu speranţă – Raluca
Mateescu și Alex Badea
10.00: Nu ești singur – Daniela Bordeianu
11.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
11.30: Detalii care contează – Marius Andrei
12.00: Repere – Adrian Andrei
13.00: Știri Radio România
13.30: Anii de acasă – Bianca Stoicescu
14.00: Program de prânz (direct)
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitrașcu
16.00: Tu ce crezi?
17.00: Educație pentru viață – Lavinia Ștefan
18.00: Program de seară – Angelica Paicu
(direct)
20.00: Dialog pe scara Richeter – Cristian
Măgură și Lucian Cristescu
21.00: Timpul Speranței – Marius Creța
22.00: Provocările vieții – Adina Ștefan
22.55: Creștinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

MIERCURI
00.00: Documentar biblic – Laurențiu Prună
00.30: Detalii care contează – Marius Andrei
01.00: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu și Alex Badea
04.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
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: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu şi Alex Badea
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10.00: Pași în doi – Cristina Ișvan
11.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
11.30: Vorba cu minte – Ecaterina Pavel
12.00: E bine să știi – Daniela Bordeianu
13.00: Știri Radio România
13.30: Dincolo de cuvinte – Cristina Ișvan
14.00: Program de prânz (direct)
15.00: Starea de bine – Loredana Dumitrașcu
16.00: Nu ești singur – Daniela Bordeianu
17.00: Educație pentru viaţă – Lavinia Ștefan
18.00: Program de seară – Daniela Bordeianu
(direct)
20.00: Destinații – Ioan Paicu
21.00: Timpul Speranței – Marius Creța
22.00: Provocările vieții – Adina Tomoiagă
22.55: Creștinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predică

JOI
00.00: Școala mămicilor – Ana-Maria Sandu
00.30: De vorbă cu trecutul – Bianca Stoicescu
01.00: Dimineața cu speranţă – Raluca
Mateescu și Alex Badea
04.00: Școala 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: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu și Alex Badea
10.00: Între noi, bunicii – Angelica Paicu
11.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
11.30: Dincolo de cuvinte – Cristina Ișvan
12.00: Vremea întrebărilor – Ioan Paicu
13.00: Știri Radio România
13.30: Matematica Cerului – Penina Cirț
14.00: Program de prânz (direct)

Program RVS

15.00: Starea de bine – Loredana Dumitrașcu
16.00: Pași în doi – Cristina Ișvan
17.00: Academica – Emanuel Sălăgean
18.00: Program de seară – Angelia Paicu
(direct)
20.00: Timpul Speranței – Tiberiu Nica/Marius
Creța
22.00: Provocările vieții – Adina Tomoiagă
22.55: Creștinismul la minut – Virgil Peicu
23.00: Predica de seară

VINERI
00.00: Radioenciclopedia – Ioan Paicu
00.30: File de istorie şi credință – Daniela
Bordeianu
01.00: Dimineața cu speranță – Raluca
Mateescu și Alex Badea
04.00: Școala 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 și Alex
Badea
10.00: Străinul din Galileea – Mihai Brașov
11.00: Școala Cuvântului – Florian Ristea/
Tiberiu Nica
11.30: Universul femeii creștine – Angelica
Paicu
12.00: Lecția de viaţă – Mihaela Rusu
13.00: Știri Radio România
13.30: Viitorul obiectiv – Ecaterina Pavel
14.00: Locuri și oameni – Edisa Bucur
14.30: Din toată inima – Penina Cirț
15.00: Între noi, bunicii – Angelica Paicu
16.00: Cuvinte cu har – Săvel Lupu
17.00: Tu hotărăști – Ioan Paicu
18.00: Program de seară – Cristina Ișvan
20.00: Predica de seară – Nicu Butoi

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: Ediție specială – Tiberiu Nica/Marius
Creța
03.00: Muzică
04.00: Școala 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 credință – Daniela
Bordeianu
10.00: Măștile 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 credință – Beatrice Lospa
16.30: Muzică pentru tine – Edisa Bucur
17.00: Predică
18.00: Program de seară – Cristina Ișvan
20.00: Predică – Valentin Dănăiață
21.00: Educație pentru viață – Lavinia Ștefan
22.00: Standarde reglabile – Ecaterina Pavel
22.30: De vorbă cu trecutul – Bianca Stoicescu
23.00: Popas de suflet – Flaviana Iosif
23.30: Muzică
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P r o g r a m S p e r a n ț aT V

DUMINICĂ
00.00: Lecția de viață (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 vieții (religioasă) (r)
04.00: Punctul de plecare (culturală) (r)

18.00: Bunăstare (religioasă)
19.00: Convorbiri de seară (educativă)
20.00: Matematica Cerului (religioasă)
20.30: Semne și simboluri (culturală)
21.00: Tinerețea e o artă (educativă)
22.00: Măștile zeilor (religioasă)
23.00: Școala Cuvântului (religioasă)
23.30: Confluențe spirituale (religioasă) (r)

05.00: Străinul din Galileea (religioasă) (r)

LUNI

06.00: Sola Scriptura (religioasă) (r)

00.00: Educație pentru viață (educativă) (r)

07.00: Oglindiri (religioasă) (r)

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

08.00: Invincibilii (divertisment) (r)

02.00: Măștile zeilor (religioasă) (r)

09.00: Fii sănătos! (educativă)

03.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

10.00: Lumea copiilor (divertisment)

03.30: Dincolo de cuvinte (culturală) (r)

11.00: Bunăstare (religioasă)

04.00: Academica (educativă) (r)

12.00: Al 12-lea ceas (religioasă)

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

13.00: Drumul spre Emaus (religioasă)

06.00: Convorbiri de seară (educativă) (r)

14.00: Dor de libertate (educativă)

07.00: Dincolo de cuvinte (educativă)

15.00: Din toată inima (educativă) (r)

07.30: ABC-ul sănătății (educativă)

15.30: Dincolo de cuvinte (educativă)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

16.00: ABC-ul sănătății (educativă)

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

16.30: Gătește cu dragoste (divertisment)

11.00: Măștile zeilor (religioasă) (r)

17.00: Academica (educativă)

12.00: Trăiește înțelept (educativă)
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13.00: Bunăstare (religioasă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

14.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

15.00: Provocările vieții (educativă) (r)

14.30: Semne și simboluri (culturală) (r)

16.00: Trăiește înțelept (educativă) (r)

15.00: Convorbiri de seară (educativă) (r)

17.00: Educație pentru viață (educativă)

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

18.00: Dialog (religioasă)

17.00: Educație pentru viață (educativă)

18.55: Creștinismul la minut (religioasă)

18.00: Dialog (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

18.55: Creștinismul la minut (religioasă)

20.00: În obiectiv (informativă)

19.00: Starea de bine (educativă)

21.00: Timpul Speranței (religioasă)

20.00: În obiectiv (informativă)

22.00: Provocările vieții (educativă)

21.00: Timpul Speranței (religioasă)

22.55: Creștinismul la minut (religioasă)

22.00: Provocările vieții (educativă)

23.00: Școala Cuvântului (religioasă)

22.55: Creștinismul la minut (religioasă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

23.00: Școala Cuvântului (religioasă)

MIERCURI

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

MARȚI

00.00: Educație pentru viață (educativă) (r)
01.00: În obiectiv (informativă) (r)

00.00: Educație pentru viață (educativă) (r) 02.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)
01.00: În obiectiv (informativă) (r)

03.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

02.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

03.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

04.00: Dor de libertate (educativă) (r)

03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r) 05.00: Repere (religioasă) (r)
04.00: Academica (educativă) (r)

06.00: Provocările vieții (educativă) (r)

05.00: Trăiește înțelept (religioasă) (r)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

06.00: Provocările vieții (educativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

11.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

12.00: E bine să ştii (educativă)

11.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

12.00: Repere (religioasă)

14.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

14.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

15.00: Provocările vieții (educativă) (r)
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16.00: Repere (religioasă) (r)

18.00: Dialog (religioasă)

17.00: Educație pentru viață (educativă)

18.55: Creștinismul la minut (religioasă)

18.00: Dialog (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

18.55: Creștinismul la minut (religioasă)

20.00: Ediție specială (religioasă)

19.00: Starea de bine (educativă)

22.00: Provocările vieții (educativă)

20.00: În obiectiv (informativă)

22.55: Creștinismul la minut (religioasă)

21.00: Timpul Speranței (religioasă)

23.00: Școala Cuvântului (religioasă)

22.00: Provocările vieții (educativă)

23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

22.55: Creștinismul la minut (religioasă)

VINERI

23.00: Școala Cuvântului (religioasă)
23.30: Lumea religioasă azi (informativă)

JOI

00.00: Educație pentru viață (educativă) (r)
01.00: Ediție specială (religioasă) (r)

03.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)
00.00: Educație pentru viață (educativă) (r) 03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)
01.00: În obiectiv (informativă) (r)
04.00: Dialog pe scara Richter (religioasă) (r)
02.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)

05.00: Vremea întrebărilor (religioasă)

03.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

06.00: Provocările vieții (educativă) (r)
03.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r) 07.00: Starea de bine (educativă) (r)
04.00: Fii sănătos! (educativă) (r)
08.00: Matinal (informativă/divertisment)
05.00: E bine să știi (educativă) (r)

10.00: Ediție specială (religioasă) (r)

06.00: Provocările vieții (educativă) (r)

12.00: Lecția de viață (educativă)

07.00: Starea de bine (educativă) (r)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

08.00: Matinal (informativă/divertisment)

14.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

10.00: În obiectiv (informativă) (r)

14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r)

11.00: Timpul Speranței (religioasă) (r)

15.00: Provocările vieții (educativă) (r)

12.00: Vremea întrebărilor (educativă)

16.00: Vremea întrebărilor (religioasă) (r)

13.00: Dialog (religioasă) (r)

17.00: Drumul spre Emaus (religioasă) (r)

14.00: Școala Cuvântului (religioasă) (r)

18.00: Dialog (religioasă)
14.30: Lumea religioasă azi (informativă) (r) 18.55: Lumini din trecut (religioasă)
15.00: Provocările vieții (educativă) (r)
19.00: Pâinea cea de toate zilele
(religioasă)
16.00: E bine să știi (educativă) (r)
17.00: Educație pentru viață (educativă)
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19.30: Buletin ANN (informativă)
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20.00: Biserica în acțiune (religioasă)
20.55: Lumini din trecut (religioasă)
21.00: Jurnal de credință (religioasă)
22.00: Popas de suflet (divertisment)
22.30: Pomul vieții (religioasă)
23.00: Destinații (religioasă)

SÂMBĂTĂ
00.00: Sola Scriptura (religioasă) (r)
01.00: Jurnal de credință (religioasă) (r)
02.00: Oglindiri (religioasă) (r)
03.00: Popas de suflet (divertisment) (r)
03.30: Pomul vieții (religioasă) (r)
04.00: Predica de Sabat (religioasă) (r)
05.00: Vremea întrebărilor (religioasă) (r)
06.00: Biserica în acțiune (religioasă) (r)
07.00: Dilemele credinței (religioasă)
07.30: Pâinea cea de toate zilele
(religioasă)
08.00: Program muzical (divertisment)
09.00: Loma Linda (religioasă)

10.00: Jurnal de credință (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: Confluențe spirituale (religioasă)
16.00: Destinații (religioasă) (r)
17.00: Biserica în acțiune (religioasă) (r)
18.00: Imagini de viață (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 vieții (religioasă)
23.00: Emisiune în limba engleză
(religioasă)

199

IULIE
1. V. Psalmii 50:10

s. a. B 21:04, CT 20:53, IS 21:09, MS 21:18,
SM 21:30, DJ 21:13, AR 21:30

2. S. Proverbele 20:6

s. a. B 21:04, CT 20:52, IS 21:09, MS 21:18,
SM 21:30, DJ 21:12, AR 21:30

3. D. Luca 12:34
4. L. Romani 13:8
5. M. Matei 19:21
6. M. 1 Corinteni 4:2
7. J. Romani 12:6
8. V. Psalmii 24:3,4

s. a. B 21:01, CT 20:50, IS 21:06, MS 21:16,
SM 21:28, DJ 21:10, AR 21:27

9. S. Psalmii 46:10

s. a. B 21:01, CT 20:50, IS 21:06, MS 21:15,
SM 21:27, DJ 21:10, AR 21:27

10. D. Romani 12:10
11. L. Matei 16:26
12. M. 2 Timotei 4:2
13. M. Romani 8:14
14. J. Apocalipsa 7:9
15. V. Romani 8:1

s. a. B 20:57, CT 20:46, IS 21:01, MS 21:11,
SM 21:23, DJ 21:06, AR 21:23

16. S. Daniel 2:22

s. a. B 20:57, CT 20:46, IS 21:00, MS 21:10,
SM 21:22, DJ 21:05, AR 21:22

17. D. Proverbele 9:10
18. L. Proverbele 3:1,2
19. M. 1 Tesaloniceni 5:15
20. M. Iov 28:18
21. J. 1 Corinteni 6:20
22. V. Luca 1:15

s. a. B 20:51, CT 20:40, IS 20:55, MS 21:05,
SM 21:16, DJ 21:00, AR 21:16

23. S. Efeseni 5:8

s. a. B 20:50, CT 20:39, IS 20:54, MS 21:03,
SM 21:15, DJ 20:59, AR 21:15

24. D. 1 Corinteni 10:31
25. L. 3 Ioan 2
26. M. Proverbele 3:7,8
27. M. Proverbele 23:31,32
28. J. 2 Corinteni 6:3
29. V. Psalmii 86:5

s. a. B 20:44, CT 20:33, IS 20:46, MS 20:56,
SM 21:07, DJ 20:53, AR 21:08

30. S. Proverbele 14:27

s. a. B 20:43, CT 20:32, IS 20:45, MS 20:55,
SM 21:06, DJ 20:52, AR 21:07

31. D. Proverbele 16:20

AUGUST
1. L. Ioan 6:63
2. M. Luca 4:8
3. M. Ioan 5:24
4. J. Iov 37:14
5. V. Ieremia 33:3

s. a. B 20:35, CT 20:24, IS 20:37, MS 20:47,
SM 20:57, DJ 20:44, AR 20:59

6. S. Psalmii 119:11

s. a. B 20:34, CT 20:23, IS 20:35, MS 20:45,
SM 20:56, DJ 20:43, AR 20:57

7. D. Eclesiastul 12:13
8. L. Ioan 5:39
9. M. Luca 10:16
10. M. Psalmii 119:24
11. J. Psalmii 33:6
12. V. Psalmii 119:50

s. a. B 20:25, CT 20:14, IS 20:25, MS 20:36,
SM 20:46, DJ 20:34, AR 20:48

13. S. Psalmii 119:9

s. a. B 20:24, CT 20:13, IS 20:24, MS 20:34,
SM 20:44, DJ 20:32, AR 20:47

14. D. Psalmii 119:104
15. L. Matei 7:24,25
16. M. 1 Ioan 3:2
17. M. Apocalipsa 12:7
18. J. Psalmii 119:12
19. V. Daniel 2:21

s. a. B 20:14, CT 20:03, IS 20:13, MS 20:24,
SM 20:34, DJ 20:23, AR 20:36

20. S. Iacov 1:5,6

s. a. B 20:12, CT 20:02, IS 20:12, MS 20:22,
SM 20:32, DJ 20:21, AR 20:35

21. D. Matei 13:8
22. L. Ioan 8:32
23. M. Faptele ap. 17:11
24. M. Psalmii 119:74
25. J. Proverbele 3:5
26. V. Psalmii 68:20

s. a. B 20:02, CT 19:52, IS 20:01, MS 20:12,
SM 20:20, DJ 20:11, AR 20:24

27. S. Psalmii 33:9

s. a. B 20:00, CT 19:50, IS 19:59, MS 20:10,
SM 20:19, DJ 20:09, AR 20:22

28. D. Matei 13:17
29. L. Apocalipsa 3:8
30. M. Isaia 8:20
31. M. Ioan 7:17

SEPTEMBRIE
1. J. Geneza 2:15
2. V. Tit 2:12

s. a. B 19:50, CT 19:39, IS 19:47, MS 19:58,
SM 20:07, DJ 19:59, AR 20:11

3. S. Geneza 2:24

s. a. B 19:48, CT 19:38, IS 19:45, MS 19:56,
SM 20:05, DJ 19:57, AR 20:09

4. D. Psalmii 16:11
5. L. 1 Tesaloniceni 2:12
6. M. Matei 5:16
7. M. Efeseni 3:14,15
8. J. Efeseni 6:1
9. V. 1 Petru 3:1

s. a. B 19:37, CT 19:27, IS 19:33, MS 19:45,
SM 19:53, DJ 19:46, AR 19:57

10. S. Proverbele 31:10

s. a. B 19:35, CT 19:25, IS 19:31, MS 19:43,
SM 19:51, DJ 19:44, AR 19:55

11. D. Psalmii 34:11
12. L. Proverbele 31:28
13. M. Efeseni 6:4
14. M. Daniel 1:8
15. J. Proverbele 22:6
16. V. Geneza 35:2

s. a. B 19:24, CT 19:14, IS 19:19, MS 19:31,
SM 19:38, DJ 19:33, AR 19:44

17. S. 2 Timotei 1:5

s. a. B 19:22, CT 19:12, IS 19:17, MS 19:29,
SM 19:36, DJ 19:31, AR 19:42

18. D. Evrei 13:2
19. L. Matei 5:44
20. M. 1 Ioan 3:18
21. M. Exodul 20:12
22. J. Matei 25:35
23. V. Proverbele 24:26

s. a. B 19:11, CT 19:01, IS 19:05, MS 19:17,
SM 19:24, DJ 19:20, AR 19:30

24. S. Isaia 48:10

s. a. B 19:09, CT 18:59, IS 19:03, MS 19:15,
SM 19:22, DJ 19:18, AR 19:28

25. D. Filipeni 4:6
26. L. Eclesiastul 5:18
27. M. 2 Corinteni 5:20
28. M. Matei 5:16
29. J. 1 Petru 1:15
30. V. Romani 2:13

s. a. B 18:58, CT 18:48, IS 18:51, MS 19:03,
SM 19:09, DJ 19:07, AR 19:16

