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Splendoarea cerească (1/3) 

Unde vom fi noi odată? 
Textul de bază: Apocalipsa 21:1-5 şi 22:3-6 

 

Întroducerea 
 

• Splendoarea cerească: te bucuri că o vei vedea? Sigur? 
• Poate că cunoştiinţele tale asupra acestui cer nou nu sunt suficiente 
• Poate că cunoşti cerul numai după auzite, dela alţii, şi nu din Biblie 
• Dacă vorbim de cer, nu este suficient ca să te uiţi în sus şi să admiri culoarea 

lui albastră 
• Cum ne purtăm noi, atunci când planificăm concediul nostru anual?  
• Nu strângem şi noi toate informaţiile posibile, pentru a cunoaşte din timp ce 

bucurii sau surprize ne aşteaptă? 
• Oare cum o să fie strandul sau plaja, sau cu posibilităţiile de excursie?  
• Şi fără bucurie nu există un concediu satisfăcător 
 
Cât mai detailate sunt cunoştinţele noastre, cu atât mai mare va fi şi 
bucurie şi nerăbdarea noastră ca să ajungem acolo 
 
• Numai Cuvântul lui Dumnezeu ne poate da un răspuns autentic 
• Splendoarea cerească nu o putem înţelege şi închipui cu simţurile şi 

cunoştiinţele noastre naturale 
• Căderea omului în păcat i-au stricat vedenia pentru cele cereşti 
• Pentru aceasta Isus întrebuinţează expresii pământeşti pentru a ne descrie, ce 

ne aşteaptă odată în cer  
Matei 6:20 
Strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde 
hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 
 

• Dacă vorbim de splendoarea cerească trebuie să vorbim şi de noua creaţie care 
ne aşteaptă:  

• Noi vom trăi într-un corp nou pe un pământ nou !!! 
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Un corp nou 
 
• Când Dumnezeu a creat omul, L-a creat după seama Lui 
• Corp, suflet şi Duh 
• Dar nu numai omul, ci şi toată creaţia era perfectă 
• Şi Dumnezeu avea o strânsă părtăţie cu totul ce a creat 

Genesa 1:31a 
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. 
 
Genesa 3:8 Adam şi Eva 
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în 
răcoarea zilei... 
 

• Dar omul a pretins mai mult şi s-a ataşat satanei 
• De atunci, omul nu a mai putut vedea pe Tatăl Ceresc, fiind muritor  
• Dar Dumnezeu a avut un plan de salvare pentru noi 

Romani 8:18-23 
Totuşi ce suferim noi în prezent e nimic pe lângă slava care ne-o va da El mai 
târziu. Căci întreaga Creaţie aşteaptă cu răbdare şi speranţă acea zi, când 
Dumnezeu îşi va învia copiii.  În ziua aceea spinii şi scaieţii, păcatul, moartea şi 
decăderea — lucrurile care au învins creaţia împotriva voii ei, cu voia lui 
Dumnezeu, — vor dispare şi natura din jurul nostru se va bucura şi ea de 
glorioasa eliberare din păcat de care au parte copiii lui Dumnezeu. Căci ştim 
că până şi natura însăşi, animalele şi plantele, suferă de boli şi moarte, dar 
acestea nu sunt altceva decât „chinurile facerii", toate fiind în aşteptarea 
acestui eveniment. Numai că până şi noi creştinii, deşi avem în noi Duhul Sfânt, 
ca o anticipare a slavei viitoare, gemem după eliberarea din chinuri şi 
suferinţe. Şi noi asteptăm cu înfrigurare acea zi când Dumnezeu ne va da 
drepturi depline în calitate de copii ai Săi, inclusiv trupurile noi ce ni Le-a 
promis — trupuri care nu se vor îmbolnăvi şi nu vor mai muri. 
 

• Lucrul acesta trebuie să înţelegem 
• Dumnezeu a planificat restabilirea Creaţiei în situaţia ei originală  
• Ce a fost stricat trebuia reînoit 
• Primul pas a fost venirea Domnului nostru Isus Cristos pe acest pământ 
• Toţi, care cred în El vor fi salvaţi şi vor avea părtăşie cu El 

Filipeni 3:21 
Când va veni iarăsi, va lua aceste trupuri muritoare ale noastre şi le va 
transforma în trupuri slăvite, ca al sau, făcând uz de aceeaşi putere extra-
ordinară cu care va cuceri toate celelalte lucruri de pretutindeni. 
, 
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1 Corinteni 15:42-44 
În acelaşi fel, trupurile noastre pământeşti, care mor şi putrezesc, se 
deosebesc de trupurile care le vom avea când vom învia, fiindcă acestea din 
urmă nu vor mai muri niciodată. Trupurile noastre de acum ne stânjenesc, căci 
ele se îmbolnăvesc şi mor; dar ele vor fi încununate de slavă la învierea 
noastră. Da, aşa este, acum sunt nişte trupuri slabe, muritoare, dar în noua 
viaţă ele vor fi pline de forţă.  La moarte ele nu sunt decât nişte trupuri 
omeneşti, dar când vor învia vor fi trupuri supra-omeneşti. Căci după cum 
există trupuri omeneşti naturale, tot asa există şi trupuri spirituale, 
supranaturale. 
 

Un pământ nou 
 
• Întrebarea este numai, unde vom trăi, în care cer? Sau pe pământ? 
• Trebuie să mergem la începutul creaţiei 
• Dumnezeu, când a creat omul, nu L-a creat pentru a locui în cer, ci pe pământ  
• Dar pământul a fost şi el condamnat la moarte din cauza păcatului 
• Şi aşa cum numai un om salvat poate avea părtăşie cu Creatorul, totaşa şi 
creaţia Lui, pământul, trebuie înoit şi sfinţit 
• Dumnezeu a găsit creaţia lui, omul şi pământul ca „foarte bun” 
• Pentru ce S-o facă altcum, dacă a fost mulţumit cu ea 
• Dar şi ea trebuie să meargă prin judecată – să moară, aşa cum am trebuit să 
murim şi noi, cu Isus Cristos - salvată astfel din robia stricăciunii 

Romani 8:21 
Că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia 
slavei copiilor lui Dumnezeu. 

 
2 Petru 3:7 şi 10 
Şi Dumnezeu a poruncit ca pământul şi cerurile să fie păstrate deoparte în 
vederea unui foc nimicitor, care va avea loc în ziua judecăţii, când toţi 
oamenii fără Dumnezeu vor pieri.  

Ziua Domnului va veni negreşit, ca hoţul la care nu te astepţi, şi atunci 
cerurile se vor topi cu zgomot înfiorător iar corpurile cereşti vor dispare în 
foc şi pământul cu tot ce se află pe el se vor face scrum. 
 

• Dar pentru noi, Domnul a pregătit un nou pământ 
2 Petru 3:13 
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în 
care va locui neprihănirea. 

 
Apocalipsa 21:1-4 
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Apoi am văzut un pământ nou, fără mări şi oceane, şi un cer nou, căci 
pământul cu cerul actual dispăruseră. Şi eu, Ioan, am văzut Cetatea Sfântă, 
noul Ierusalim, coborându-se de la Dumnezeu din cer. Era o privelişte 
glorioasă, frumoasă ca o mireasă la nunta ei. Am auzit un strigăt puternic de 
la tron care zicea: „Iată! Locuinţa lui Dumnezeu e acum printre oameni şi el 
va trăi în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui; da, chiar Dumnezeu însuşi va fi 
printre ei. E1 le va sterge toate lacrimile din ochi şi nu va mai fi moarte, 
nici întristare, nici plâns, nici durere. Toate acestea vor fi duse pe veci!" 
 

Există numai Unul, care poate realiza aceasta: Isus 
 

• Ucenicii, când au auzit că Isus Le va părăsi, au rămas înfricoşaţi 
Ioan 14:5-6 
,,Doamne”, I-a zis Toma, ,,nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea 
într-acolo?” Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine 
la Tatăl decât prin Mine.” 
 

• Dacă vreţi să ajungeţi şi voi acolo, atunci trebuie să vă ţineţi de mine 
• Pe lângă aceasta trebuie să şi îndepliniţi dorinţele Tatălui 

Apocalipsa 21:27 
Nimic rău nu va fi îngăduit să intre acolo — nimeni care e imoral ori 
necinstit — numai aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului. 
 
Apocalipsa 3:5 
Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge 
nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea 
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 
 

• Voi sunteţi solii mei pe acest pământ 
• Voi sunteţi înputerniciţi, să propovăduiţi această Evanghelie pe tot globul 
• Eu v-am înputernicit cu Duhul Meu Sfânt.  
• Solicitaţi puterea Lui pentru a fi solii mei 

Matei 5:5 
Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, 
pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe 
Cel ce M-a trimes pe Mine.” 
 
Isaia 65:17 
,,Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai 
aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 
                                   Amin 


