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AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE ISUS «Dar cine va răbda 
până la sfârşit, va fi 
mântuit.» (Matei 24:13)

În Matei 24, Isus a delimitat semnele care anunțau 
venirea Sa:
 Hristoși falși.

 Războaie și vești de războaie.

 Boli, foamete și cutremure.

 O națiune împotriva altei națiuni.

 Persecuție religioasă.

 Profeți falși.

 Răcirea dragostei.

 Predicarea mondială a Evangheliei

 Apariția urâciunii pustiirii.

 Semne și minuni înșelătoare.

 Întunecarea soarelui și a lunii.

 Căderea stelelor.

 Agitație în ceruri.



AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE ISUS

«Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.» (Matei 24:13)

În Matei 25, ni se prezintă cum trebuie să așteptăm Venirea Sa:

Să fim mereu în 
alertă, să ne 
pregătim din timp 
și să ne asumăm 
responsabilitatea 
pentru viața noas-
tră spirituală (v. 1-13)

Să multiplicăm 
resursele primite 
de la Dumnezeu, 
investind în cauza 
Sa (v. 14-30)

Să avem grijă de 
«acești foarte 
neînsemnați frați»; 
de cei care au 
nevoie de ajutorul 
nostru (v. 31-46)



AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE PETRU

«De aceea, prea iubiţilor, fiindcă 
aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi 
găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără 

vină, şi în pace.» (2 Petru 3:14)

În 2 Petru 3, Petru face apel la «mintea noastră 
sănătoasă» și ne invită să studiem cuvintele profeților 
(VT) și cele ale lui Isus și ale apostolilor (NT).

Ne cere să nu cădem în scepticism și descurajare 
înaintea aparentei întârzieri a Venirii Sale.  «Ci creşteți 
în harul şi în cunoştința Domnului şi Mîntuitorului 
nostru Isus Hristos.» (v. 18).

1. Pocăință și pregătire personală.
2. A trăi «fără prihană, fără vină».
3. Centrați pe misiune și slujire.

Redeșteptarea și reforma pe 
care Petru le prezintă includ:



«Cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile
noastre este o înviorare a adevăratei evlavii în rândurile
noastre. Trebuie să depunem un efort stăruitor pentru a
obţine binecuvântarea Domnului, nu pentru că
Dumnezeu nu este doritor să reverse binecuvântarea Sa
asupra noastră, ci pentru că noi suntem nepregătiţi să o
primim. Tatăl nostru ceresc este mai doritor să le dea
Duhul Său cel Sfânt celor ce Îl cer, decât sunt părinţii
pământeşti doritori să le dea daruri bune copiilor lor. Cu
toate acestea, lucrarea noastră este aceea de a ne
mărturisi păcatul, de a ne umili, de a ne pocăi şi de a ne
ruga stăruitor, îndeplinind astfel condiţiile pe care le-a
pus Dumnezeu când a făgăduit că ne va da
binecuvântarea Sa. Înviorarea spirituală trebuie să fie
aşteptată numai ca răspuns la rugăciune»

E.G.W. (Rugăciunea, pag. 116)



AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE IACOV

«După cum trupul fără duh 
este mort, tot aşa şi 

credinţa fără fapte este 
moartă.» (Iacov 2:26)

Așteptarea, potrivit cu Iacov, este acțiune. 
Biserica (și fiecare din membrii ei) are o 
misiune de realizat: prezentarea 
Evangheliei veșnice întregii lumi.

Pentru aceasta, nu este suficientă 
credința. Trebuie să existe din partea 
noastră acțiunea care să răspândească 
credința. A îmbrăca pe cel gol nu înseam-
nă a-i spune «du-te și încălzește-te».

Modul de a realiza această misiune este predica-
rea, învățarea și vindecarea. Trebuie să prezentăm 
sufletelor un plan de restaurare holistic: sănătate 
fizică, mentală și (fundamental) spirituală. O viață 
mai bună aici și pentru eternitate.



AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE PAVEL

«Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce 
sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce 
sădeşte şi cel ce udă, sunt tot una; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.» 
(1 Corinteni 3:6-8)

Misiunea bisericii țintește spre un 
final determinat: SECERIȘUL FINAL, 
prezentarea Evangheliei la întreaga 
lume.

A obține o recoltă împlică o lucrare 
răbdătoare. Mai întâi se pregăte ște 
terenul, apoi se plantează sămânța, 
se îngrijește câmpul și, în final, se 
strânge recolta. 

Conduși de Duhul Sfânt, fiecare are o 
parte în această lucrare. 

Există o bătălie pentru inima și 
mintea fiecărei ființe umane, și 
Dumnezeu ne cheamă să ajutăm 
oamenii să Îl aleagă pe El. 



AȘTEPTAREA PREZENTATĂ DE IOAN

«Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi 
Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă 
din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici 
durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.“» (Apocalipsa 21:3-4)

Apocalipsa ne vorbește de două orașe: Babilon, ai cărui cetățeni iubesc păcatul; și 
Ierusalim, ai cărui cetățeni Îl iubesc pe Dumnezeu.

Există o chemare de a ieși din Babilon, a 
abandona păcatul și a fi transformați în 
cetățeni ai cerului. Aceasta este o 
minune realizată prin sângele lui Hristos 
și lucrarea Duhului Sfânt care 
transformă păcătoșii în slujitori. 

Când Marea Luptă se va încheia, vocea 
de bucurie va răsuna în Ierusalim. Orice 
lacrimă va fi ștearsă. Vom fi restaurați 
după imaginea lui Dumnezeu și ne vom 
bucura pentru veșnicie de compania Sa.

Prin harul lui Dumnezeu, eu vreau să fiu acolo. Dar tu?



«Uneori, când văd un nor pe cer, exclam involuntar: “Vino,
Doamne Isuse, vino repede”. Timpurile ca acesta descoperă
caracterele oamenilor. Tânjesc să văd distrusă puterea
dușmanului. Dar să nu permitem credinței noastre să cedeze.
Singura consolare pe care o găsesc constă în a privi mai
departe de conflict și a contempla triumful final, gloria lui
Dumnezeu care își reflectă strălucirea peste învingători.
Profeția semnalează cu certitudine rezultatul conflictului și
prin credință îl putem vedea...

Puterea restrictivă a Duhului Sfânt se retrage de pe
pământ. Lucrarea noastră trebuie să se încheie curând. Ar
trebui să facem toate eforturile posibile pentru a salva
sufletele de la moarte. În curând, Domnul Dumnezeu din
ceruri își va stabili împărăția care nu va fi distrusă. A venit
momentul să dezvoltăm un caracter pur și ceresc. Lucrarea
va crește în zel și intensitate până la sfârșitul timpului. Avem
nevoie ca să ne mărim credința. Trebuie să veghem în
rugăciune.»

E.G.W. (Fiecare zi cu Dumnezeu, n.t. 8 iulie)
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