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Studiul 13 23-29 iunie

O lucrare continuă

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 4:7-30, Faptele apostolilor 
2:42; 11:19-23; 2 Timotei 2:1-7; 2 Corinteni 5:18-20.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce 
o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat 
un om şi l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare 
şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui.” (Luca 13:18,19)

Gândul central: Evanghelizarea şi mărturia sunt mijloacele prin care 
sămânţa de muştar (biserica lui Dumnezeu) devine un copac uriaş care 
umple întregul pământ.

Poate că ai auzit cuvinte ca acestea (sau poate că le-ai rostit chiar tu!): 
„Eu mi-am făcut partea la vremea mea, acum e rândul tinerilor să facă 
ceva.” Sau: „Am fost responsabil cu evanghelizarea ani la rând, să mai 
preia şi alţii sarcina aceasta!”

Afirmaţiile acestea sunt justificate până la un punct. Oamenii înain-
tează în vârstă, se îmbolnăvesc sau ajung în diferite situaţii care nu le mai 
permit să coordoneze mai departe diferitele departamente ale bisericii. 
Alţii suferă de surmenaj şi au nevoie de o pauză. Sau alţii ajung la convin-
gerea că Domnul le cere să îndeplinească voia Sa în alte domenii ale 
lucrării bisericii.

Există totuşi o mare diferenţă între a schimba domeniul de slujire şi a 
înceta cu totul orice activitate de slujire. Atâta timp cât mai avem suflare, 
ar trebui să continuăm lucrarea de slujire.

Săptămâna aceasta, vom studia despre nevoia de a rămâne implicaţi 
în activităţile de mărturie şi evanghelizare. Indiferent de rolul pe care îl 
avem în biserică, vor exista în permanenţă oportunităţi de slujire.
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Duminică, 24 iunie O lucrare continuă 

Este nevoie să subliniem încă o dată că mărturia şi evanghelizarea tre-
buie să continue atâta timp cât mai există oameni care caută mântuirea. 
Planul lui Dumnezeu este să-i salveze pe cât mai mulţi. Aceia care L-au 
primit deja pe Isus ca Mântuitor personal sunt chemaţi să colaboreze cu 
Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor. Indiferent cine suntem, 
unde ne aflăm şi în ce situaţie ne găsim, dacă inima noastră s-a întors 
la Hristos, dacă Îi suntem recunoscători din tot sufletul pentru ceea ce 
a făcut pentru noi şi pentru chemarea pe care ne-a adresat-o, vom avea 
mereu ocazii să dăm mărturie şi să slujim.

1.  Despre ce anume din modul lui Isus de a fi şi a vorbi le-a povestit femeia 
de la fântâna lui Iacov cu atâta entuziasm consătenilor ei? Ce princi-
pii ale mărturiei putem desprinde de aici pentru lucrarea noastră de 
câştigare a sufletelor? Ioan 4:7-30

______________________________________________________________

Se pare că Isus a folosit o „formulă” simplă atunci când a stat de vorbă 
cu femeia din Samaria: (1) I-a captat atenţia: „Dă-Mi să beau” (vers. 7); 
(2) I-a câştigat interesul: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie 
sa  mariteană? (vers. 9, 10); (3) A conştientizat-o de nevoia ei: „Doamne, dă-mi 
această apă” (vers. 15); (4) A convins-o de păcat: „Doamne, văd că eşti 
proroc” (vers. 19); (5) Rezultatul a fost acţiunea: „Veniţi de vedeţi un om 
care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?” (vers. 29).

Nu este obligatoriu ca aceste cinci etape ale evanghelizării să aibă loc 
într-o singură ocazie, ca în cazul întâlnirii lui Isus cu femeia de la fântâna 
lui Iacov. Ele se pot desfăşura pe o perioadă mai lungă. Circumstanţele 
pot fi foarte diferite, dar principiile din acest pasaj pot fi aplicate într-o 
gamă largă de activităţi de câştigare a sufletelor.

Pe lângă aceasta, deşi discuţia porneşte de la apa de băut, ţinta lui Isus 
este aceea de a o determina pe femeie să îşi dorească Apa Vie. Când sun-
tem chemaţi să îi ajutăm pe oamenii aflaţi în anumite situaţii şi să slujim 
nevoilor lor atât cât putem, să nu uităm niciodată că nevoia lor cea mai 
mare este să fie mântuiţi prin Isus.

Cât de des fructifici ocaziile de a da mărturie sau de a sluji? Ni se întâmplă 
să ne vedem de viaţa noastră şi să întâlnim oameni care, deşi intră în contact 
cu noi, nu ştiu ce credem, pentru ce cauză lucrăm şi nici ce speranţă avem? Ce 
putem face pentru a deveni martori mai eficienţi?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă că slujirea este 

o activitate pe care o pot transmite individual mai departe prin 
relaţia mentor-ucenic, dar nu şi o activitate pe care o pot abandona.

La nivelul sentimentelor: Să întreţină atmosfera de părtăşie şi slujire 
care asigură creşterea şi dezvoltarea continuă a noilor credincioşi şi 
să reînnoade relaţiile cu foştii membri.

La nivelul practic: Să se ofere să fie mentori pentru alţii în acele ra-
muri ale lucrării pentru care au fost înzestraţi cu daruri. 

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Slujire necurmată

A.  De ce trebuie să considerăm că lucrarea noastră pentru răspândirea 
Evangheliei şi pentru creşterea bisericii nu se sfârşeşte niciodată?

B.  Cum putem face ucenici aşa cum ne-a poruncit Isus? Ce planuri 
putem face pentru a fi mentorii celor care preiau ramuri ale lucrării 
care ne plac mult?

II.  Sentimente: Formarea şi reînnodarea relaţiilor
A. Ce atitudine ar trebui să avem atunci când sădim în sufletul noilor 

convertiţi părtăşia şi simţământul de apartenenţă?
B. Ce atitudini e important să avem când căutăm să reînnodăm rela-

ţiile cu cei care au fost decepţionaţi şi şi-au pierdut simţământul de 
apar tenenţă la trupul lui Hristos? 

III.  Practic: „Faceţi ucenici”
A.  Cum îi putem ajuta pe noii credincioşi să lege relaţii de prietenie şi 

să rămână în părtăşia bisericii?
B.  Cum putem să le fim mentorii în slujire noilor credincioşi? Cum 

îi putem ajuta să-şi găsească locul în lucrarea pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu? 

Rezumat: Atâta timp cât suntem copiii lui Dumnezeu, nu vom înceta 
niciodată să contribuim la înaintarea Împărăţiei Sale, să le slujim copiilor 
Săi şi să le împărtăşim tot ce ştim despre bunătatea Sa.
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Luni, 25 iunie Un mediu potrivit pentru creştere

O parte vitală a evanghelizării se desfăşoară în biserică în fiecare 
săptămână – este vorba de „creştere” şi „integrare”. Noi ştim foarte 
bine cum să-i invităm pe oameni la noi, dar nu ştim la fel de bine cum să 
creăm o atmosferă care să îi încurajeze să revină şi să rămână în părtăşia 
creştină. Dacă dorim să facem ucenici, atunci trebuie să acordăm atenţie 
consolidării şi creşterii fiecărui membru nou.

Ce presupune aceasta? Cuvântul consolidare sugerează aşezarea unui 
lucru pe o bază solidă şi durabilă,  deci înseamnă a-i ajuta să se fortifice în 
credinţă şi în părtăşia cu membrii. Cuvântul a creşte este explicat de obicei 
prin sinonime: „a educa”, „a instrui”, „a purta de grijă” şi „a îngriji”. Din 
momentul în care un om Îl primeşte pe Isus ca Mântuitor personal, toate 
aceste activităţi de consolidare şi de creştere trebuie îndeplinite din punct 
de vedere spiritual şi social în cadrul părtăşiei creştine. Cu alte cuvinte, 
noul membru al bisericii are nevoie să fie îngrijit, educat şi instruit în căile 
Domnului.

„Părtăşia” este esenţială. Ea este mijlocul prin care oamenii intră în 
contact unii cu alţii şi se influenţează reciproc. Celor care se alătură biseri-
cii trebuie să li se poarte de grijă în atmosfera părtăşiei spirituale.

2.  Ce ne spun textele următoare despre importanţa părtăşiei spirituale a 
credincioşilor? De ce sunt lucrurile acestea foarte importante în cazul 
noilor credincioşi care au venit în biserică prin lucrarea noastră? 1 Ioan 
1:7; Faptele 2:42; 11:19-23; 20:35; Romani 1:11,12.

______________________________________________________________

1 Ioan 1:7 spune că noi umblăm împreună în lumină atâta timp cât 
umblăm în ea fiecare, personal. Când umblăm în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţii şi suntem uniţi. În acest fel se creează o atmosferă bună pentru 
creştere, în care oamenii au ca ţintă împlinirea voinţei lui Dumnezeu pen-
tru viaţa lor şi încurajarea celorlalţi pe cărarea creştină. Este important 
ca noii membri să fie fericiţi şi mulţumiţi în biserică, dar este la fel de im-
portant să îi ajutăm să devină ucenici în sensul deplin al cuvântului, ceea 
ce presupune şi dezvoltarea capacităţii de a-i conduce pe alţii la o relaţie 
mântuitoare cu Domnul Isus.

Are biserica ta un plan de întărire în credinţă a noilor membri? Ce poţi 
face pentru a te implica în activitatea de creştere şi educare a noilor membri (şi 
poate chiar a „vechilor” membri)?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVEAZĂ!

Ideea centrală pentru creştere spirituală: Esenţa vieţii creştine este 
o relaţie personală strânsă cu Dumnezeu. Semnul că relaţia aceasta este 
solidă şi plină de viaţă este dorinţa neîntreruptă de a-i salva pe cei pierduţi.

Într-o după-amiază de Sabat, o biserică i-a strâns pe tineri şi i-a pre-
gătit să meargă în localitatea lor ca să dea mărturie pentru Hristos. Bi-
serica procurase o serie de broşuri speciale pentru misiune. După ce au 
fost prezentate câteva principii generale, tinerii şi conducătorii s-au urcat 
în maşini şi au plecat să semene sămânţa Evangheliei.

S-au oprit în câteva intersecţii din oraş şi au început să le ofere broşuri 
trecătorilor. La început, multor tineri le-a fost teamă, dar curajul lor a 
crescut cu fiecare broşură oferită şi au putut chiar să poarte discuţii cu 
oameni necunoscuţi. Atunci s-a întâmplat un lucru neaşteptat. 

Un tânăr i-a oferit o broşură unui şofer care oprise în intersecţie. Omul 
a luat cartea zâmbind, a scos o brichetă, a dat foc broşurii şi a aruncat-o pe 
şosea râzând. Apoi a plecat în viteză.

De discutat: Ce efect a avut gestul acestui şofer asupra tânărului care 
i-a dat broşura? Ce ne spune întâmplarea aceasta despre lumea în care 
suntem chemaţi să slujim? Cum ai încuraja pe cineva care a trecut printr-o 
experienţă asemănătoare?

2.  APROFUNDEAZĂ!
Comentariu biblic
I. O nouă viziune 
(Reciteşte împreună cu grupa Ioan 4:7-30 şi Matei 28:18-20.)
Secţiunea de duminică prezintă paşii lucrării de evanghelizare. Există 

un proces prin care oamenii sunt conduşi de la viaţa de păcat la viaţa de 
supunere faţă de Dumnezeu. Această lucrare pentru Împărăţie este ma-
rea chemare a creştinului (Mat. 28,18-20) şi sunt multe aşteptări de la cei 
ce se angajează în ea.

Căutând momentul potrivit pentru a-i oferi femeii din Samaria „apa 
vie”, Isus era conştient de toate interdicţiile pe care le încălca stând de 
vorbă cu ea, una dintre ele fiind motivată de ura dintre iudei şi samariteni 
(vezi cauza acestei uri în 2 Împ. 17:23-29 şi Ezra 4). Comentariul biblic 
afirmă: „Ura rasială îi ţinea pe iudei şi pe samariteni atât de departe unii 
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Marţi, 26 iunie Instruirea instructorilor

Trăim într-o lume în continuă mişcare. Bisericile locale par să pri mească 
şi să trimită regulat cereri de transfer şi se lamentează adesea de pierderea 
membrilor capabili, care au fost implicaţi în activităţi importante de slujire. 
Din cauza acestui transfer de competenţe şi din cauza extinderii perma-
nente a lucrării de evanghelizare şi mărturie a bisericii, este foarte necesar 
ca activităţile de slujire să fie susţinute de un număr mare de membri.

3.  Ce principii cu privire la instruirea instructorilor putem desprinde din 
îndrumările date de Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 2:1-7? Cum ar trebui 
aplicate aceste îndrumări la lucrarea noastră pentru Domnul, indiferent 
de slujba pe care o îndeplinim fiecare?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pavel îi spune lui Timotei că e important să vedem tabloul general al 
lucrării bisericii, atât sub aspectul extinderii ei, cât şi sub aspectul duratei. 
Activitatea pastorală şi de instruire nu trebuie îndeplinită de un singur 
om, ci de un număr cât mai mare de martori şi evanghelişti ai bisericii. 
În principiu, Pavel îi spune lui Timotei să le ofere altora instruire în con-
ducerea bisericii, deoarece, în final, generaţia veche de conducători va 
trece la odihnă. Strâns legată de îndrumarea dată lui Timotei este ideea că 
persoanele pe care el le instruieşte îi vor instrui la rândul lor pe alţii, asi gu-
rând astfel continuitatea şi extinderea misiunii bisericii în lume. Procesul 
acesta este în armonie cu chemarea lui Isus ca lucrătorii să iasă la seceriş.

Există o zicală: „Dă-i unui om un peşte şi îl vei hrăni o zi; învaţă-l să 
pescuiască şi îl vei hrăni pe el şi pe familia lui pentru tot restul vieţii lui.” 
Problema este că dacă omul acesta nu transmite mai departe abilităţile 
sale de pescar, generaţia următoare va suferi de foame. Probabil că zicala 
aceasta ar trebui modificată astfel: „Dă-i unui om un peşte şi îl vei hrăni o 
zi; învaţă-l să pescuiască şi să transmită mai departe cunoştinţele şi tehni-
cile sale şi atunci un număr nespus de mare de oameni vor continua să 
fie hrăniţi.” Aceasta este diferenţa dintre a instrui pe cineva şi a-l instrui 
pentru a putea să-i instruiască la rândul său pe alţii.

Gândeşte-te la experienţa ta în biserică. Te-a învăţat cineva vreodată cum 
să dai mărturie? Ai cerut vreodată să te înveţe cineva cum să dai mărturie? 
Pregăteşte răspunsul la aceste întrebări pentru discuţia din cadrul grupei 
Şcolii de Sabat.
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de alţii, încât ambele tabere evitau, atât cât era posibil, contactul social.” 
(vol. 5, pag. 938)

De discutat: Ce ne spun faptele lui Isus despre cât de important este 
să împărtăşim vestea mântuirii cu orice preţ? Ce alte tabuuri culturale a 
încălcat Isus când a stat de vorbă cu femeia de la fântână? Ce învăţăm din 
faptul că El i-a vestit Evanghelia acestei femei cu reputaţie proastă?

II. O părtăşie strânsă
(Reciteşte împreună cu grupa Faptele 2:42.)
În secţiunea de luni a studiului, se aminteşte faptul că părtăşia creştină 

este una dintre metodele lui Dumnezeu de consolidare în credinţă a 
noilor credincioşi. Cuvântul koinonia, folosit de Luca în Faptele 2:42, 
înseamnă „părtăşie”, „unitate”, „legătură strânsă”, „fraternitate”. Koino-
nia înseamnă unitatea iniţiată şi condusă de Duhul Sfânt.

Noii credincioşi despre care se vorbeşte în Faptele apostolilor s-au 
de dicat din toată inima lui Dumnezeu şi slujirii semenilor. Ei frângeau 
pâi nea împreună. Există oare o metodă mai eficientă de consolidare a 
relaţiilor decât aceea de a lua masa împreună? Isus a fost mustrat pentru 
că stătea la masă cu păcătoşii (Luca 15:2). Credincioşii nu consideră că 
este suficient să comunice şi să aibă părtăşie unii cu alţii într-o anumită zi 
a săptămânii sau într-o anumită ramură a slujirii. Ei nu se adună laolaltă 
ocazional pentru a îndeplini împreună o activitate de slujire într-un anu-
mit loc. Dimpotrivă, practica lor spirituală continuă este una de preocu-
pare pentru ceilalţi şi de părtăşie.

De discutat: Şcoala de Sabat este unul dintre departamentele esenţiale 
ale bisericii locale. Cum putem face din ea un loc în care oamenii să simtă 
că li se poartă de grijă? În afară de faptul că este o ocazie de studiere 
a adevărului, ce alt scop mai are Şcoala de Sabat? După o săptămână 
întreagă în care suntem personal asaltaţi de Satana, ce putem face pentru 
a ne arăta preocuparea faţă de cei care vin la Şcoala de Sabat?

  
III. Urmărirea obiectivului
(Citeşte Matei 28:18-20.)
Studiul de săptămâna aceasta se încheie cu două idei: prima este aceea 

de rechemare a membrilor pierduţi, iar a doua este aceea de păstrare a 
tuturor membrilor, astfel încât niciunul să nu părăsească adunarea.
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Miercuri, 27 iunie Lucrarea pentru foştii membri

Apostazie este un cuvânt care am dori să nu fi existat în vocabularul 
creştin. Realitatea este totuşi că oamenii se înstrăinează de biserică şi de 
relaţia mântuitoare cu Domnul. Uneori, ne părăsesc din cauza doctrinei, 
însă, în majoritatea cazurilor, ei pleacă din alte motive, de regulă din cau-
za unor dispute personale etc. Indiferent de motivele înstrăinării, trebuie 
să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a crea o atmosferă de iubire şi de 
creştere care să-i ajute pe cei care ni se alătură să rămână între noi, în 
ciuda conflictelor personale care apar în mod inevitabil.

În acelaşi timp, ar trebui să includem în programul nostru de mărturie 
personală şi evanghelizare lucrarea pentru foştii membri care nu mai vin 
la biserică. La o scurtă privire asupra registrelor bisericilor, vom observa 
probabil că numărul persoanelor înscrise în ele este cu mult mai mare 
decât al celor care vin la închinare în fiecare Sabat. Numele persoanelor 
care lipsesc frecvent ar putea constitui obiectul unei lucrări speciale.

4.  Studiază 2 Cor. 5:18-20. Contextul diferă de cel în care trăim noi, dar 
principiul rămâne acelaşi. În ce ar putea consta „slujba împăcării cu 
Dumnezeu” a celor care L-au urmat odată, dar s-au înstrăinat de El?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Rechemarea foştilor membri este o lucrare specială. Totodată, ea este 
o lucrare de evanghelizare la fel ca lucrarea pentru persoanele care nu 
L-au cunoscut pe Hristos. Cuvântul împăcare implică faptul că unitatea 
şi părtăşia care au existat la început între omenire şi Dumnezeu au fost 
refăcute prin Isus Hristos. În plus, nouă ne-a fost încredinţată lucrarea de 
împăcare care cuprinde şi lucrarea pentru cei care au fost cândva membri 
ai bisericii noastre.

De altfel, am putea afirma că în Matei 10:5,6 Isus i-a trimis pe ucenici 
să îi cheme înapoi pe membrii naţiunii iudaice care se îndepărtaseră de 
relaţia mântuitoare cu Domnul lor. Astfel, este foarte potrivit ca noi astăzi 
să lucrăm pentru acele persoane care au o experienţă trecută specială cu 
Dumnezeu şi cu biserica Sa.

Gândeşte-te la cei care au părăsit biserica şi la motivul pentru care au ple-
cat. Există printre ei cineva cu care poţi intra din nou în contact, cu care poţi 
reface prietenia, căruia îi poţi sluji în vreun fel şi pe care să-l pui iar în legătură 
cu biserica? Cere în rugăciune o cale de a lucra pentru aceste persoane.
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Când noi membri se alătură bisericii, bucuria este imensă. Membrii 
cu vechime consideră de regulă că acesta este un semn al binecuvântării 
lui Dumnezeu şi al implicării active a bisericii în slujirea la care a fost 
chemată. Membrii noi sunt primiţi în slujirea activă şi sunt pregătiţi pen-
tru lucrare. Bisericile care cresc sunt privite cu admiraţie. Este oare posibil 
ca acest fapt să conducă la stagnarea slujirii noastre în cadrul societăţii 
mai largi? Este posibil ca o astfel de biserică să devină centrată pe activi-
tatea internă şi să susţină totuşi că îndeplineşte Marea Trimitere?

În cartea The Externally Focused Church [Biserica preocupată de acti-
vitatea externă], Rick Rusaw şi Eric Swanson notează: „Bisericile centrate 
pe activitatea internă sunt interesate să îi aducă pe oameni în ele şi să ge-
nereze activitate în interior... Ele sunt biserici bune, pline de oameni buni. 
Ceea ce fac este vital, dar nu suficient pentru ca biserica să fie sănătoasă. 
Închinarea, studiul şi devoţiunea personală sunt absolut necesare în ve-
derea formării capacităţii interne de care este nevoie pentru menţinerea 
obiectivului din exterior, dar, dacă toate resursele umane şi financiare 
sunt folosite în interiorul celor patru pereţi ai bisericii, oricât de «spiri-
tuale» ar părea lucrurile, ceva lipseşte.” (pag. 16)

De discutat: Cum poţi ajuta biserica locală să îşi împlinească misiunea 
încredinţată în Matei 28:18-20 şi să evite să devină obsedată de ceea ce se 
petrece între cei patru pereţi ai ei?  

3.  APLICĂ!
Cum aplicăm evaluarea la viaţa personală? Încurajează-i pe cei din 

grupă să dea exemple din experienţa personală cu Dumnezeu.

Întrebări pentru meditaţie
Unele biserici au stabilit un proces clar de integrare a noilor credin-

cioşi în lucrarea comună a bisericii. Ce lucruri ar trebui incluse într-un 
asemenea proces? Ce lucruri nu ar trebui incluse?

Citeşte Galateni 6:2. Ce pot face membrii bisericii pentru ceilalţi mem-
bri? De ce? Cum reuşeşte acest spirit al preocupării faţă de ceilalţi să 
susţină lucrarea bisericii?

Întrebări aplicative
Citeşte Evrei 10:25. O parte a acestui verset ne arată cât de importan-

te sunt întâlnirile membrilor bisericii ca într-o familie. Unii membri cred 
că îşi pot înălţa gândurile la Dumnezeu mai uşor dacă urmăresc serviciul 
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Joi, 28 iunie Uşa din spate

Ţi s-a întâmplat să-i auzi pe oameni plângându-se de faptul că membrii 
pleacă din biserică pe „uşa din spate”? Ei afirmă cu hotărâre că uşa din 
spate ar trebui închisă, dar nu ne spun şi cum să o închidem sau măcar 
unde se află această uşă. S-ar putea ca unele biserici care se bucură de 
creştere să creadă că uşa din spate este închisă, dar, în realitate, să nu 
observe că pe uşa din faţă intră mai multe persoane decât cele care ies pe 
uşa din spate. Situaţia aceasta este mai bună decât situaţia în care membrii 
care ies pe uşa din spate sunt mai mulţi decât cei care intră pe uşa din faţă. 
Totuşi dorinţa noastră este să-i păstrăm pe toţi.

Pentru a descoperi unde se află uşa din spate şi pentru a încerca să o 
închidem vom avea nevoie de nişte strategii care sunt într-adevăr evan-
ghelistice, întrucât mandatul nostru nu este doar acela de a-i câştiga pe 
oameni pentru Dumnezeu, ci şi de a-i păstra.

5.  De ce sunt importante întâlnirile regulate ale creştinilor? Când suntem 
împreună, cât de mult ne încurajăm unii pe alţii? Ce putem face pentru a 
ne încuraja mai mult? Evrei 10:25

De obicei, decizia de a părăsi adunarea nu este luată dintr-odată. Cei 
mai mulţi trec printr-un proces de părăsire tacită. După cum venirea 
la Hristos şi intrarea în biserica Sa a fost o călătorie, tot la fel procesul 
plecării este o călătorie. În general, ei nu părăsesc biserica în mod de-
liberat, ci pur şi simplu încep să se înstrăineze, să nu mai fie încântaţi şi 
mulţumiţi cu ceea ce se întâmplă în biserică. E posibil ca în unele cazuri 
să aibă dreptate. De aceea, este necesar să fim la curent cu experienţa 
creştină a celor din jur.

6.  Cum ne poate ajuta aplicarea sfaturilor din Rom.14:13, Gal. 5:13 şi Ef. 4:32 
să păstrăm închisă uşa din spate a bisericii? Ce puteţi face tu şi biserica 
ta pentru a pune în practică aceste adevăruri importante?

O biserică iubitoare, care se ocupă de membrii ei, este biserica în care 
fiecare urmăreşte în primul rând relaţia personală cu Isus, fiecare este 
conştient de valoarea pe care i-o acordă Isus fiecărui om. Pentru a închide 
uşa din spate e necesar să ne apropiem de ceilalţi, să aflăm care sunt ne-
voile lor (în măsura în care vor să le împărtăşească) şi să le împlinim (pe 
cele adecvate). Lucrurile acestea nu le poate realiza niciun program al 
bisericii, ci numai fiecare membru în parte.
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divin pe internet, în loc să meargă la biserică. Ce i-ai spune unui astfel de 
membru pentru a-l convinge să vină la biserică?

În unele biserici, părtăşia este atât de „strânsă”, încât cei „din afară” 
nu reuşesc să se integreze. Ce putem face pentru evita acest lucru?

Ce poate face grupa voastră de la Şcoala de Sabat pentru a lucra cu 
foştii membri ai bisericii? Ce rol are rugăciunea în acest proces?

Ce poate face Şcoala de Sabat din cadrul bisericii locale pentru a sus-
ţine misiunea mondială a bisericii? Misiunea mondială este unul dintre 
obiectivele principale ale Şcolii de Sabat.

Întrebări pentru lucrarea de mărturie personală
Lucrarea de mărturie personală poate fi dificilă. Viaţa noastră poate fi 

afectată uneori de viaţa unor oameni care au probleme mari. Cum putem 
continua să le slujim atunci când necazurile lor ne complică viaţa?

În ce alt mod (în afară de ajutor financiar) pot susţine membrii în vârstă 
eforturile evanghelistice ale bisericii? Cum îi poate integra biserica locală 
în activităţile ei interne şi externe? 

4.  ILUSTREAZĂ!
Cere-i unui membru al grupei să citească Evrei 11:21. Iacov a fost un 

om cu defecte mari. El a făcut multe greşeli în viaţa lui; totuşi Dumnezeu 
l-a iertat, l-a binecuvântat şi l-a făcut o binecuvântare pentru alţii. Sublini-
ază ideea că noi ar trebui să ne trăim viaţa în întregime pentru Dumnezeu, 
până la ultima clipă.

Incidentul la care se face referire în Evrei 11:21 s-a petrecut în Geneza 
48. Iacov era bătrân, orb şi slăbit. Trecuse prin multe suferinţe şi învăţase 
lecţii grele din experienţele sale cu Dumnezeu. În ultima parte a vieţii, el 
şi-a continuat lucrarea, în primul rând, pentru familia sa. El i-a binecuvân-
tat pe fiii lui Iosif, Manase şi Efraim, şi s-a închinat lui Dumnezeu până la 
sfârşitul vieţii.

1. Ce fel de viaţă a avut Iacov? Ce ne spune lipsa sa de credincioşie 
despre îndurarea lui Dumnezeu faţă de noi?

2. Ce consecinţe a suportat familia lui ca urmare a păcatelor şi greşe-
lilor sale ca părinte?

3. În ce moment s-a schimbat viaţa sa pentru totdeauna? Ce a făcut 
Dumnezeu pentru el (Geneza 32:26-28)?
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Vineri, 29 iunie Aplicaţie

Planurile pentru continuarea şi extinderea lucrării tale. Toţi cei impli-
caţi în lucrarea de mărturie şi evanghelizare ar trebui să se gândească la 
modalităţile de a o continua, ca să nu se transforme într-un eveniment 
singular. Există modalităţi diferite. Vom menţiona câteva.
1.  Împarte răspunderile şi evită să devii un om-orchestră. Păstrează spiri-

tul de echipă – bucuraţi-vă împreună şi de muncă, şi de laude.
2.  Fă tot posibilul ca biserica să nu uite de importanţa lucrării echipei tale. 

Nu uita de prezentarea de rapoarte regulate în cadrul consfătuirilor 
Departamentului Lucrare Personală, oferirea de informaţii în bule-
tinul bisericii şi la avizierul bisericii şi solicitări pentru sprijin financiar.  

3.  Caută mereu oameni pe care îi poţi invita personal să se alăture echi-
pei tale sau care să formeze o altă echipă. Dacă cineva se oferă să 
se alăture echipei tale ca urmare a activităţii voastre şi a rapoartelor 
prezentate, este foarte bine; totuşi, este mai bine să îi inviţi pe oameni 
personal în loc să faci un apel general pentru voluntari.

4.  Instruirea regulată este obligatorie.

Pentru discuţie
1.  Discutaţi răspunsurile la întrebarea finală de la secţiunea de marţi.
2.  „Noi trebuie să fim canale prin care Domnul poate transmite lumii 

lumină şi har. Cei căzuţi de la credinţă trebuie să fie recâştigaţi. Noi 
trebuie să îndepărtăm păcatele, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu, 
prin mărturisire şi pocăinţă, inimile noastre mândre. Valuri de putere 
spirituală trebuie să se reverse asupra acelora care sunt pregătiţi să o 
primească.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, pag. 46) Ce este necesar 
să facem şi de ce pentru a-i readuce pe oameni în biserică?

3.  Atunci când oamenii pleacă, noi să îi iubim în continuare, să păstrăm 
legătura cu ei, să nu-i judecăm şi să nu îi numim „apostaţi”, să nu 
„aruncăm” în ei cu citate din Ellen White care vorbesc despre oamenii 
care se îndepărtează de biserică. Dimpotrivă, experienţele lor să fie 
pentru noi o ocazie în care să ne verificăm pe noi înşine dacă suntem în 
credinţă (2 Cor. 13:5) şi să ne întrebăm ce am fi putut face altfel pentru 
ca sufletele acestea să rămână între noi. Mai mult chiar, să nu facem 
niciun gest care să îngreuneze cumva întoarcerea lor. Cum putem apli-
ca aceste principii la atitudinea noastră, ca biserică, faţă de cei care au 
plecat din diferite motive?
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VEŞTI MISIONARE 30 iunie

Credinţa surorii mele
Familia mea este budistă – aceasta este religia tradiţională a Mongoliei. 

Am fost de multe ori la templul budist pentru a mă ruga şi chiar am învăţat 
să cânt câteva rugăciuni. Când am terminat colegiul, plănuiam să devin 
călugăr budist. Sora mea mai mică, Mungu, a început să frecventeze Bi-
serica Adventistă. Îi spuneam că religia ei este o prostie, dar ea a continuat 
să meargă la biserică şi chiar m-a invitat şi pe mine. Am început să observ că 
Mungu nu mai stătea afară până noaptea târziu şi refuza să răspundă când 
încercam să o provoc la ceartă. Se vedeau clar schimbări în viaţa ei.

Deseori, Mungu aducea acasă cărţi de la biserică şi mi le lăsa să le ci-
tesc. Citind, am început să fiu curios – oare ce învăţa ea la biserică? Când 
m-a invitat din nou, am acceptat să merg cu ea.

Oamenii erau atât de prietenoşi, şi chiar conducătorii bisericii s-au 
oprit şi au vorbit cu noi. M-am hotărât să mai merg. Am aflat despre cer şi 
iad, despre revenirea lui Isus şi despre credinţa în Dumnezeu. Am crezut 
ce spuneau ei şi am continuat să vin. Concepţiile mele budiste erau vagi, 
dar ceea ce credeau aceşti creştini era foarte clar.

Puţin câte puţin, am renunţat la dorinţa de a deveni călugăr budist. 
Am primit dragostea lui Dumnezeu şi am ascultat chemarea Lui. Am fost 
botezat odată cu sora mea. Părinţii au încercat să ne convingă să renunţăm 
la creştinism, dar, când au văzut schimbările pe care le-a adus Isus în viaţa 
noastră, ne-au lăsat să mergem mai departe la biserică.

Eu şi Mungu vorbim despre credinţă cu părinţii şi cu sora noastră mai 
mare. Ea crede în Dumnezeu şi ştie că El a răspuns mereu rugăciunilor ei. 
Dar, conform tradiţiilor budiste, cel mai mare copil din familie trebuie să 
rămână budist pentru ca, atunci când părinţii mor, să existe cineva care să 
le deschidă uşa pentru noua viaţă. Mungu şi eu ne rugăm ca părinţii noştri 
să-şi predea viaţa lui Dumnezeu şi să renunţe la credinţa în reîncarnare. 
Atunci, sora noastră mai mare va fi eliberată de această obligaţie şi ne va 
putea urma spre Dumnezeu.

Biserica din Mongolia este încă tânără şi mică. Cei mai mulţi membri 
au sub treizeci de ani şi mulţi sunt încă elevi. Darurile pe care le oferiţi 
susţin creşterea şi întărirea bisericii noastre. Darul pentru Sabatul al trei-
spre zecelea, oferit bisericii din ţara noastră, a ajutat la construirea sau cum-
părarea de clădiri pentru biserică, la înfiinţarea unui internat pentru stu-
denţii adventişti din capitală şi la cumpărarea unui centru de instruire a 
tinerilor. Vă mulţumim! 

Erdenechimeg şi Mungu Sukhbaatar lucrează în capitala Mongoliei.
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01:00-02:00 Cine sunt adventiștii? (Ioan Câmpian Tătar) 
02:00-02:30 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
02:30-03:00 Poezia speranței (Ion Buciuman)
03:00-04:00 Labirint (Daniel Chirileanu)
04:00-05:00 Dor de libertate (Ciprian Iorgulescu) 
05:00-05:30 Pe  urmele  succesului
05:30-06:00 Cliff  (emisiune în limba engleză) 
06:00-07:00 Viaţă din Cuvânt
07:00-08:00 Simți că trăiești! (emisiune în limba engleză) 
08:00-09:00 Unul pentru altul (Lavinia Ştefan)
09:00-09:30 ABC-ul sănătăţii (Constantin Dinu)
09:30-09:45 Ştirile misionare 
09:45-10:00 Povestea din cufăr 
10:00-11:00 Exploratorii (Mioara Mei-Roșu)
11:00-11:30 Desene animate
11:30-12:00 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
12:00-13:00 Biserica în acțiune 
13:00-14:00 Amadeus (Anamaria Lupu)
14:00-15:30 Cercetați Scripturile (Liviu Dumitrașcu)
15:30-16:00 Poftă bună! (Raluca Mateescu & Mona Dumbravă) 
16:00-17:30 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu, Aron Moldovan)
17:30-18:00 Puzzle cu Parker (emisiune în limba engleză)
18:00-19:00 Album de familie (Dorian Gavrilă)
19:00-20:00 Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu)
20:00-20.30 Salvează-i viaţa! (Loredana Dumitrascu) 
20:30-21.00 Caleidoscop economic (Mugur Tolici)
21:00-22:00 Labirint (Daniel Chirileanu)
22:00-22:30 Blitz (Cornel Dărvășan)
22:30-23:00 Refl ecții (Petre Danci)
23:00-01:00 Apelul de noapte (Ion Buciuman) (direct)
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01:00-02:30 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu & Aron Moldovan) 
02:30-04:00 Cercetați Scripturile (Liviu Dumitrașcu)
04:00-06:00 Apelul de noapte (Ion Buciuman)
06:00-06:30 Refl ecții (Petre Danci)
06:30-07:00 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
07:00-08:00 În numele dragostei (Cornel Dărvasan)  
08:00-08:30 Caleidoscop economic (Mugur Tolici)
08:30-09:00 Desene animate
09:00-09:30 Salvează-i viaţa! (Loredana Dumitrașcu)
09:30-10:00 Blitz (Cornel Dărvășan)
10:00-11:00 Citind printre rânduri (Marius Mitrache) (direct)
11:00-12:00 Emisiune în limba maghiară
12:00-13:00 Dreptul la opinie (Nelu Burcea)
13:00-13:30 Puzzle cu Parker (emisiune în limba engleză)
13:30-13:45 Ştirile misionare
13:45-14:00 Vitamina B (emisiune în limba franceză)
14:00-15:00 Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu)
15:00-16:00 Între noi (emisiune în limba spaniolă)
16:00-16:30 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
16:30-17:00 Poftă bună! (Raluca Mateescu & Mona Dumbravă) 
17:00-18:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
18:00-19:00 Ora de religie (Daniel Oncea)
19:00-19:15 Altar de seară (Petre Danci)
19:15-19:30 Povestea din cufăr 
19:30-20:00 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
20:00-21:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu) (direct)
21:00-22:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan) (direct)
22:00-22:30 Pe urmele succesului (Anamaria Lupu) 
22:30-23:00 Cliff  (emisiune în limba engleză)
23:00-01:00 Apelul de noapte (Teofi l Petre) (direct)
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01:00-02:00 Sola Scriptura (Cristian Măgură) 
02:00-03:00 Album de familie (Dorian Gavrilă)
03:00-03:30 Lumină pentru indieni (emisiune în limba engleză)
03:30-04:00 Caleidoscop economic (Mugur Tolici)
04:00-06:00 Apelul de noapte (Petre Teofi l)
06:00-07:00 Amadeus (Anamaria Lupu)
07:00-07:30 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
07:30-07:45 Altar de seară (Petre Danci)
07:45-08:00 Povestea din cufăr 
08:00-09:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu)
09:00-10:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan)
10:00-11:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu) (direct)
11:00-12:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
12:00-13:00 Exploratorii (Mioara Mei-Roșu)
13:00-14:00 Citind printre rânduri (Marius Mitrache)
14:00-15:00 Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu)
15:00-16:00 Vreau sa cânt (Mihaela Rusu)
16:00-16:30 Poezia speranței (Ion Buciuman)
16:30-17:00 ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
17:00-18:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
18:00-19:00 Academica (Emanuel Sălăgean)
19:00-19:15 Altar de seară (Petre Danci)
19:15-19:30 Povestea din cufăr
19:30-20:00 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
20:00-21:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu) (direct)
21:00-22:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan) (direct)
22:00-23:00 Școala Cuvântului (Ciprian Iorgulescu)
23:00-01:00 Apelul de noapte (Nicolae Ionescu) (direct)
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01:00-02:00 Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu) 
02:00-03:00 Biserica în acțiune 
03:00-03:30 Dincolo de cuvinte (Cristina Ișvan)
03:30-04:00 Poftă bună! (Raluca Mateescu & Mona Dumbravă)
04:00-06:00 Apelul de noapte (Nicolae Ionescu)
06:00-07:00 Academica (Emanuel Sălăgean)
07:00-07:30 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
07:30-07:45 Altar de seară (Petre Danci)
07:45-08:00 Povestea din cufăr 
08:00-09:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu)
09:00-10:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan)
10:00-11:00 E bine să știi (Dana Bordeianu) (direct)
11:00-12:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
12:00-12:30 Amprenta 
12:30-13:00 ABC-ul sănătății (Constantin Dinu)
13:00-14:00 Starea de bine (Loredana Dumitrașcu)
14:00-15:00 Destinații (Ioan Paicu & Aron Moldovan)
15:00-16:00 Şcoala Cuvântului (Ciprian Iorgulescu)
16:00-16:30 Din toată inima (Lavinia Ștefan)
16:30-17:00 Pâinea cea de toate zilele (Lucian Cristescu)
17:00-18:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
18:00-19:00 Dor de libertate (Ciprian Iorgulescu)
19:00-19:15 Altar de seară (Petre Danci)
19:15-19:30 Povestea din cufăr
19:30-20:00 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
20:00-21:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu) (direct)
21:00-22:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan) (direct)
22:00-23:00 Biserica în acţiune 
23:00-01:00 Apelul de noapte (medic) (direct)
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01:00-02:00 Punctul de plecare (Adrian Bocaneanu) 
02:00-03:00 Exploratorii (Mioara Mei-Roșu)
03:00-04:00 Vreau să cânt (Mihaela Rusu) 
04:00-06:00 Apelul de noapte (medic)
06:00-07:00 Școala Cuvântului (Ciprian Iorgulescu)
07:00-07:30 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
07:30-07:45 Altar de seară (Petre Danci)
07:45-08:00 Povestea din cufăr 
08:00-09:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu)
09:00-10:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan)
10:00-11:30 Vremea întrebărilor (Ioan Paicu & Aron Moldovan) (direct)
11:30-12:00 Lumină pentru indieni (emisiune în limba engleză)
12:00-13:00 Unul pentru altul (Lavinia Ștefan) (direct)
13:00-14:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
14:00-15:00 E bine să știi (Dana Bordeianu)
15:00-16:00 Labirint (Daniel Chirileanu)
16:00-17:00 Sola Scriptura (Cristian Măgură)
17:00-18:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
18:00-19:00 Dreptul la opinie (Nelu Burcea)
19:00-19:15 Altar de seară (Petre Danci)
19:15-19:30 Povestea din cufăr
19:30-20:00 Lumea religioasa azi (Beatrice Lospa)
20:00-21:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu) (direct)
21:00-22:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan) (direct)
22:00-23:00 Cine sunt adventiștii? (Ioan Câmpian Tătar)
23:00-01:00 Apelul de noapte (Daniel Oncea) (direct)
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01:00-02:00 Academica (Emanuel Sălăgean)
02:00-03:00 Biserica în acțiune 
03:00-04:00 Dialog pe scara Richter (Cristian Măgură)
04:00-06:00 Apelul de noapte (Daniel Oncea)
06:00-06:30 Pe urmele succesului (Anamaria Lupu)
06:30-07:00 Cliff ! (emisiune în limba engleză)
07:00-07:30 Lumea religioasă azi (Beatrice Lospa)
07:30-07:45 Altar de seară (Petre Danci)
07:45-08:00 Povestea din cufăr 
08:00-09:00 Perspective (Liviu Dumitrașcu)
09:00-10:00 Viața la superlativ (Cornel Dărvășan)
10:00-11:00 Dor de libertate (Ciprian Iorgulescu)
11:00-12:00 Dialog (Emil Banga) (emisiune în limba maghiară)
12:00-13:00 Între noi (emisiune în limba spaniolă)
13:00-13:30 Pe urmele succesului (Anamaria Lupu)
13:30-14:00 Cliff  (emisiune în limba engleză)
14:00-14:30 Poezia speranței (Ion Buciuman)
14:30-15:00 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
15:00-16:00 Album de familie (Dorian Gavrilă)
16:00-17:00 Simți că trăiești! (emisiune în limba engleză)
17:00-18:00 Emisiune în limba maghiară
18:00-18:50 Destinații (Ioan Paicu & Aron Moldovan)
18:50-19:00 Știrile misionare
19:00-19:30 Amprenta 
19:30-20:00 Lumină pentru indieni (emisiune în limba engleză)
20:00-21:00 Biserica în acțiune 
21:00-22:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
22:00-22:30 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
22:30-23:30 Viață din Cuvânt
23:30-00:00 Pâinea cea de toate zilele (Lucian Cristescu)
00:00-01:00 Predica de Sabat
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01:00-02:00 Destinații (Ioan Paicu & Aron Moldovan) 
02:00-02:30 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
02:30-02:45 Știrile misionare
02:45-03:00 Vitamina B (emisiune în limba franceză)
03:00-04:00 Dreptul la opinie (Nelu Burcea)
04:00-05:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
05:00-06:00 Viață din Cuvânt
06:00-06:30 Amprenta
06:30-07:00 Refl ecții (Petre Danci)
07:00-08:00 Album de familie (Dorian Gavrilă)
08:00-09:00 Ora de religie (Daniel Oncea)
09:00-10:00 Cine sunt adventiștii? (Ioan Câmpian Tătar)
10:00-11:00 Școala Cuvântului (Ciprian Iorgulescu)
11:00-12:00 Predica de Sabat
12:00-13:00 Sola Scriptura (Cristian Măgură)
13:00-14:00 Biserica în acțiune 
14:00-15:00 Jurnal de credință (Beatrice Lospa)
15:00-15:30 Popas de sufl et (Flaviana Iosif ) 
15:30-16:00 Pâinea cea de toate zilele (Lucian Cristescu)
16:00-17:00 În numele dragostei (Cornel Dărvășan)  
17:00-17:30 Din toată inima (Lavinia Ștefan)
17:30-18:00 Povestea din cufăr
18:00-19:00 Dialog pe scara Richter (Cristian Măgură)
19:00-20:00 Punctul de plecare (Adrian Bocăneanu)
20:00-21:00 Vreau să cânt (Mihaela Rusu)
21:00-22:30 Cercetați Scripturile (Liviu Dumitrașcu)
22:30-23:00 Popas de sufl et (Flaviana Iosif )
23:00-00:00 Amadeus (Anamaria Lupu)
00:00-01:00 Simți că trăiești! (emisiune în limba engleză)
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 1. D.  Psalmii 51:6
 2. L.  Coloseni 1:23
 3. M.  Matei 7:13,14
 4. M.  Luca 15:18
 5. J.  Matei 11:28,29
 6. V.  Psalmii 31:23
a. s. B. 19:48; CT. 19:40; IS. 19:48; MS. 19:59; 
SM. 20:04; DJ. 20:00; AR. 20:11   

 7. S.  Evrei 6:18,19
a. s. B. 19:50; CT. 19:42; IS. 19:49; MS. 20:00; 
SM. 20:06; DJ. 20:02; AR. 20:12

 8. D.  Psalmii 23:3
 9. L.  2 Corinteni 5:10
 10.  M.  Iov 7:9,10
 11. M.  Evrei 7:19
 12.  J.  Evrei 11:13
 13.  V.  Luca 21:12,13
a. s. B. 19:57; CT. 19:49; IS. 19:57; MS. 20:08; 
SM. 20:13; DJ. 20:09; AR. 20:20

 14.  S.  Efeseni 6:16
s. a. B. 19:58; CT. 19:50; IS. 19:59; MS. 20:09; 
SM. 20:14; DJ. 20:10; AR.  20:21

 15.  D.  Romani 14:7
 16.  L.  1 Petru 1:3,4
 17.  M.  Iov 7:9,10
 18.  M.  Luca 15:32
 19.  J.  Matei 13:38,39
 20.  V.  Daniel 6:22
s. a. B. 20:05; CT. 19:57; IS. 20:07; MS. 20:17; 
SM. 20:21; DJ. 20:17; AR. 20:29

 21.  S.  Ioan 5:28,29
a. s. B. 20:07; CT. 19:59; IS. 20:08; MS. 20:18; 
SM. 20:23; DJ. 20:19; AR. 20:30

 22.  D.  1 Corinteni 
15:51,52
 23.  L.  Coloseni 1:3-9
 24.  M.  Numeri 32:23
 25.  M.  Ezechiel 18:20
 26.  J.  Psalmii 19:7,8
 27.  V.  2 Corinteni 12:9
a. s. B. 20:14; CT. 20:06; IS. 20:17; MS. 20:26; 
SM. 20:30; DJ. 20:27; AR. 20:38

 28.  S.   Luca 4:22
a. s. B. 20:15; CT. 20:07; IS. 
20:18; MS. 20:28; SM. 20:31; 
DJ. 20:26; AR. 20:40

 29.  D.  Filpeni 4:6
 30.  L.  Psalmii 34:1

 1. M.  Isaia 30:15
 2. M.  2 Corinteni 5:20
 3. J.  Matei 21:44
 4. V.  Luca 11:4
a. s. B. 20:22; CT. 20:14; IS. 20:26; MS. 20:35; 
SM. 20:38; DJ. 20:34; AR. 20:47

 5. S.  Proverbele 16:32
a. s. B. 20:23; CT. 20:15; IS. 20:27; MS. 20:37; 
SM. 20:39; DJ. 20:35; AR. 20:49

 6. D.  Isaia 61:1
 7. L.  2 Cronici 16:9
 8. M.  Ieremia 29:13
 9. M.  Daniel 1:8
 10.  J.  Isaia 56:2
 11.  V.  Filipeni 1:21
a. s. B. 20:30; CT. 20:22; IS. 20:35; MS. 20:44; 
SM. 20:46; DJ. 20:42; AR. 20:56 

 12.  S.  Apocalipsa 20:12
a. s. B. 20:31; CT. 20:23; IS. 20:36; MS. 20:45; 
SM. 20:47; DJ. 20:43; AR. 20:57

 13.  D.  Iacov 1:22-24
 14.  L.  2 Corinteni 1:5
 15.  M.  Iov 5:19
 16.  M.  Ioan 8:32
 17.  J.  Ioan 11:25
 18.  V.  Isaia 40:8
a. s. B. 20:38; CT. 20:29; IS. 20:44; MS. 20:52; 
SM. 20:54; DJ. 20:50; AR. 21:04  

 19.  S.  2 Corinteni 12:10
a. s. B. 20:39; CT. 20:30; IS. 20:45; MS. 20:54; 
SM. 20:55; DJ. 20:51; AR. 21:06

 20.  D.  Psalmii 91:4
 21.  L.  Psalmii 119:67,68
 22.  M.  Ioan 8:29
 23.  M.  Matei 26:39
 24.  J.  Apocalipsa 1:5
 25.  V.  Ioan 8:12
a. s. B. 20:45; CT. 20:37; IS. 20:52; MS. 21:00; 
SM. 21:01; DJ. 20:57; AR. 21:12

 26.  S.  Apocalipsa 12:7
a. s. B. 20:46; CT. 20:38; IS. 20:53; MS. 21:01; 
SM. 21:02; DJ. 20:58; AR. 21:13

 27.  D.  Psalmii 23:4
 28.  L.  Psalmii 146:8
 29.  M.  Efeseni 2:13
 30.  M.  2 Petru 3:9
 31.  J.  Apocalipsa 11:18

 1. V.  Ioan 13:17
a. s. B. 20:51; CT. 20:43; IS. 20:59; MS. 21:07; 
SM. 21:07; DJ. 21:03; AR. 21:19

 2. S.  Filipeni 2:15
a. s. B. 20:52; CT. 20:44; IS. 21:00; MS. 21:08; 
SM. 21:08; DJ. 21:04; AR. 21:20

 3. D.  Iacov 1:19
 4. L.  2 Împăraţi 6:16
 5. M.  Evrei 2:17
 6. M.  Matei 5:18
 7. J.  Isaia 9:6
 8. V.  Matei 7:24
a. s. B. 20:56; CT. 20:48; IS. 21:04; MS. 21:12; 
SM. 21:12; DJ. 21:08; AR. 21:24 

 9. S.  Psalmii 46:10
a. s. B. 20:57; CT. 20:49; IS. 21:05; MS. 21:13; 
SM. 21:13; DJ: 21:09; AR. 21:25

 10.  D.  Proverbele 14:12
 11.  L.  Faptele 24:16
 12.  M.  Galateni 6:2
 13.  M.  Ioan 6:37
 14.  J.  Tit 2:14
 15.  V.  1 Ioan 5:12
a. s. B. 21:00; CT. 20:52; IS. 21:08; MS. 21:16; 
SM. 21:16; DJ. 21:12; AR. 21:28 

 16.  S.  Psalmii 95:2
a. s. B. 21:00; CT. 20:52; IS. 21:09; MS. 21:16; 
SM. 21:16; DJ. 21:12; AR. 21:28

 17.  D.  Psalmii 55:17,18
 18.  L.  Matei 18:15
 19.  M.  Psalmii 84:5,7
 20.  M.  Luca 12:32
 21.  J.  Coloseni 3:2
 22.  V.  Psalmii 139:7,8
a. s. B. 21:02; CT. 20:54; IS. 21:10; MS. 21:18; 
SM. 21:18; DJ. 21:14; AR. 21:30

 23.  S.  Psalmii 1:2
a. s. B. 21:02; CT. 20:54; IS. 21:11; MS. 21:18; 
SM. 21:18; DJ. 21:14; AR. 21:30

 24.  D.  1 Împăraţi 20:40
 25.  L.  Evrei 4:9,10
 26.  M.  Tit 3:4,5
 27.  M.  Luca 24:1,2
 28.  J.  Matei 28:2
 29.  V.  Geneza 17:4
a. s. B. 21:02; CT. 20:54; IS. 21:10; MS. 21:18; 
SM. 21:18; DJ. 21:14; AR. 21:30

 30.  S.  Marcu 1:18
a. s. B. 21:02; CT. 20:54; IS. 21:10; MS. 21:18; 
SM. 21:18; DJ. 21:14; AR. 21:30
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