
 

Studiu Biblic, Trim. III, 2016 – Rolul bisericii în societate 

Rezumatul Studiului 1 - Cum să aşteptăm 
 
A CUM SĂ AŞTEPTĂM? AŞTEPTAREA PREZENTATĂ DE ISUS (Matei 24 şi 25). 
 În Matei 24, Isus a delimitat semnele care anunţau venirea Sa; 
 În Matei 25, ni se prezintă cum trebuie să aşteptăm venirea Sa: 

— Să fim mereu în alertă, să ne pregătim din timp şi să ne asumăm responsabilitatea 
pentru viaţa noastră spirituală (v. 1-13); 

— Să multiplicăm resursele primite de la Dumnezeu, investind în cauza Sa (v. 14-30); 
— Să avem grijă de «aceşti foarte neînsemnaţi fraţi»; de cei care au nevoie de 

ajutorul nostru (v. 31-46). 
B REDEŞTEPTARE ŞI REFORMĂ. AŞTEPTAREA PREZENTATĂ DE PETRU (2 Petru 3). 
 Petru face apel la «mintea noastră sănătoasă» şi ne invită să studiem cuvintele 

profeţilor (VT) şi cele ale lui Isus şi ale apostolilor (NT); 
 Redeşteptarea şi reforma pe care Petru le prezintă includ:  pocăinţă şi pregătire 

personală; a trăi «fără prihană, fără vină»; centraţi pe misiune şi slujire. 
C MÂINILE LA TREABĂ. AŞTEPTAREA PREZENTATĂ DE IACOV (Iacov 2:14-26). 
 Aşteptarea, potrivit cu Iacov, este acţiune. Biserica (şi fiecare din membrii ei) are o 

misiune de realizat: prezentarea Evangheliei veşnice întregii lumi; 
 Modul de a realiza această misiune este predicarea, învăţarea şi vindecarea. Trebuie 

să prezentăm sufletelor un plan de restaurare holistic: sănătate fizică, mentală şi 
(fundamental) spirituală. O viaţă mai bună aici şi pentru eternitate. 

D SEAMĂNĂ ŞI SECERĂ. AŞTEPTAREA PREZENTATĂ DE PAVEL (1 Corinteni 3:6-8). 
 Misiunea bisericii ţinteşte spre un final determinat: SECERIŞUL FINAL, prezentarea 

Evangheliei la întreaga lume; 
 A obţine o recoltă implică o lucrare răbdătoare. Mai întâi se pregăteşte terenul, apoi 

se plantează sămânţa, se îngrijeşte câmpul şi, în final, se strânge recolta. Conduşi de 
Duhul Sfânt, fiecare are o parte în această lucrare; 

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

E SFÂRŞITUL AŞTEPTĂRI. AŞTEPTAREA PREZENTATĂ DE IOAN. (Apocalipsa 21:1-4). 
 Apocalipsa ne vorbeşte de două oraşe: Babilon, ai cărui cetăţeni iubesc păcatul; şi 

Ierusalim , ai cărui cetăţeni Îl iubesc pe Dumnezeu; 
 Există o chemare de a ieşi din Babilon, a abandona păcatul şi a fi transformaţi în 

cetăţeni ai cerului. Aceasta este o minune realizată prin sângele lui Hristos şi lucrarea 
Duhului Sfânt care transformă păcătoşii în slujitori; 

 Când Marea Luptă se va încheia, vocea de bucurie va răsuna în Ierusalim. Orice 
lacrimă va fi ştearsă. Vom fi restauraţi după imaginea lui Dumnezeu şi ne vom bucura 
pentru veşnicie de compania Sa; 

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


