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„Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în 
Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi 
oamenii!” (1 Corinteni 15:19).

Ca şi creştini, privirile noastre sunt aţintite mai presus de 
limitările acestei vieţi. Noi tânjim după a doua venire a lui 
Isus şi învierea morţilor. De asemenea tânjim după 
dreptatea lui Dumnezeu şi după o lume mai bună.

Această speranţă ne motivează să o trăim din plin şi să ne 
comportăm în consecinţă.



„Până când vor birui cei răi, 
Doamne, până când vor birui 

cei răi?” (Psalmul 94:3)

Când poporul lui Dumnezeu este 
înconjurat de asuprire şi 
nedreptate el strigă către 
Domnul: „Până când?”

Cât vor mai îndura până vor fi eliberaţi de sub Egipt? 
Până când vor fi în robia Babilonului? Când vor fi 
eliberaţi de sub Roma? „Până când, Stăpâne, Tu, care 
eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni 
sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 
(Apocalipsa 6:10).

Dumnezeu a intervenit întotdeauna. Cu toate 
acestea, tot există asuprire şi nedreptate. Până când?

Noi tot tânjim după dreptatea lui Dumnezeu şi 
strigăm pentru momentul când El va pune capăt 
răului (Luca 18:1-8).



„şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în 
veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita 

noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, 
Isus Hristos.” (Tit 2:12-13)

Isus va pune capăt sărăciei şi asupririi, astfel 
că unii oameni consideră că nu e nevoie să le 
combatem acum.

Dumnezeu ne cere să trăim drept în lumea 
aceasta. Datoria noastră este să ne pese de 
cei în nevoi şi să le oferim ce le lipseşte după 
puterile noastre.

Dacă vrem să 
trăim cu Isus pe 
vecie, trebuie 
să începem să 
trăim de azi 
cum a trăit El 
(Fapte 10:38).



Potrivit cu Matei 24-25, cum trebuie să trăim în timp ce aşteptăm ca Isus să 
vină iar?

Nefiind înspăimântaţi (Matei 24:6)
Fără să cădem, să nu apostaziem sau să urâm (v. 10)

Având o dragoste fierbinte (v. 12)
Răbdând până la sfârşit (v. 13)

Propovăduind Evanghelia (v. 14)
În rugăciuni (v. 20)

Nedând crezare hristoşilor mincinoşi (v. 23-24)
Veghind (v. 32-33)

Fiind mereu pregătiţi (v. 42-43; 25:13)
Fiind credincioşi şi atenţi (v. 45-46)

Neabuzând de alţii sau amestecându-ne cu cei ce fac răul (v. 48-51)
Având inimile pline cu Duh Sfânt (Matei 25:1-12)

Lucrând activ (v. 14-30)
Hrănind nevoiaşii şi găzduind străinii (v. 35)

Îmbrăcând pe cei goi, vizintând pe bolnavi şi pe întemniţaţi (v. 36)



Învierea lui Isus este temelia nădejdii 
noastre (1 Cor. 15:12-19). Dacă Isus nu 
ar fi înviat...

Învierea lui Isus este garanţia învierii noastre. 
Moartea va fi distrusă definitiv. Răul ce 
cauzează nedreptatea, sărăcia şi asupririle va 
fi înfrânt.

Haidem să-i ajutăm şi pe alţii să ne 
împărtăşească nădejdea învierii.



Fără nădejdea dreptăţii, nădejdea 
judecăţii, nădejdea ca lucrurile să fie 
îndreptate lumea noastră ar fi într-adevăr 
o lume absurdă.

Există totuşi o nădejde: „Căci Dumnezeu 
va aduce orice faptă la judecată.” 
(Eclesiastul 12:14).

Nedreptatea acestei lumi nu va trece în 
uitare. Într-o zi Isus va îndrepta lucrurile. 
„şi atunci va răsplăti fiecăruia după 
faptele lui.” (Matei 16:27).

Aceasta este o veste extraordinară pentru 
cei ce suferă nedreptatea astăzi.



LUMEA MAI BUNĂ 
CE VA SĂ VINĂ

„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 21:4)

Lumea pe care ne-a promis-o Dumnezeu nu 
va fi precum lumea în care trăim acum. 
Atunci nu va mai exista moarte, lacrimi, 
plânsete, sărăcie, nedreptate, suferinţă sau 
frică.

Dumnezeu ne va şterge lacrimile şi ne va 
alina. El ne va vindeca rănile cauzate de 
suferinţă (Apocalipsa 22:2).

Noi anticipăm această lume mai bună prin 
împărţirea de vorbe blânde, o masă caldă, 
ajutor medical, îmbrăcăminte sau un sfat 
înţelept.

Să reflectăm dar asupra dragostei lipsite de 
sine pe care Isus a manifestat-o pe când 
trăia pe Pământ. Aceeaşi dragoste pe care o 
va manifesta când ne va şterge fiecare 
lacrimă din ochi.



„Ţineţi-vă cu tărie de mângâierea, credinţa, 
nădejdea pe care Dumnezeu v-a dat-o vouă în 
Cuvântul Său. Nu vă lăsaţi descurajaţi... Noi trebuie 
să „ne ţinem tare” şi să trăim la înălţimea luminii pe 
care o primim din ceruri. De ce ? – Pentru că 
Dumnezeu doreşte ca noi să apucăm tare adevărul 
etern şi să ne comportăm precum mâna Lui ajutătoare 
împărtăşind lumina celor care nu au cunoscut încă 
dragostea Sa pentru ei...

Noi trebuie să veghem cu atenţie după a doua 
venire a Domnului... Fiecare moment trebuie folosit 
cu credincioşie.” E.G.W. (Fiii şi fiicele ale lui Dumnezeu, 10 decembrie)
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