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Splendoarea cerească (2/3)

Ce facem noi odată în cer ?
Textul de bază: Luca 19:11-27

Întroducere
• Cu cât suntem noi mai entuziasmat de splendoarea cerească, cu atât mai
bogată este viaţa noastră pe acest pământ
• Oare nu este ea o promisiune a Tatălui nostru Ceresc?
• Aceasta este motivul pentru care Apostolul Pavel îndeamnă biserica din
Colosei
Colseni 3:2

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
• Dar pentru aceasta ne trebuie o imaginaţie reală, o viziune sigură
• Viaţa noastră trebuie să fie orientată spre acest ţel minunat
Filipeni 3:13-14

•
•
•
•
•
•
•
•

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce
este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă,
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.
Apostolul Pavel a înţeles, că acest ţel nu poate să ajunge un om cu elan sau cu
forţă propie, ci numai cu ajutorul lui Dumnezeu prin Isus Cristos
Dumnezeu Tată, care a trimes pe Fiul Său în lumea aceasta, pentru-ca noi,
dacă credem în El, să nu pierim, ci să fim odată cu El în veşnicie
Şi aşa cum am auzit duminica trecută, o să primim şi un corp nou
Dar Dumnezeu va face şi un cer nou şi un pământ nou
Ceeace înseamnă, că noul cer pentru noi va fi pe acest pământ nou
Pământul căzut în deşertăciune din cauza omului nu va mai fi
Şi noi ca copii a Lui Dumnezeu vom locui pe acest pământ nou
Dumnezeu restabileşte creaţia Lui: Cerul, pământul şi omul
Faptele Apostolilor 3:21

Pe Isus Cristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile
aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit
Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.

O ocupaţie satisfăcătoare – pentru veşnicie
• Imaginile noastre închipătoare sunt foarte limitate, când vorbim de veşnicie
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• În special, când vorbim de proslăvire, laudă şi de felul, cum ne vom ruga
• Mulţi dintre noi primesc poate deja acuma un simţ de groază: O veşnicie
întreagă numai laudă, proslăvire şi rugăciune?
• Chiar dacă îţi place să cânţi, o vesnicie întreagă să tot cânţi? Nu, asta nu rezist.
• Pentru o astfel de viaţă nu mă pot bucura !!!

Dar Biblia ne învaţă altceva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

După Cuvântul lui Dumnezeu o să cântăm, o să laudăm şi o să ne închinăm
Dar aceasta nu este ocupaţia noastră principală
Adorarea va fi una din principalele activităţi de ale noastre
Dar înţelegem noi, dacă vorbim de adorare?
Felul cum practicăm adorarea în biserica noastră, sau cum o practică alţii?
Un exemplu: dacă suntem cinstit, nu adorăm pe Dumnezeu?
Şi dacă-L adorăm, nu-L proslăvim?
A adora, nu înseamnă şi, a face Voia Lui?
Voia lui Dumnezeu la facerea era, ca omul să fie stăpân peste creaţia lui
Aici nu este vorba de proslăvire, de laudă şi de închinare
Geneza 1:28

,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste
peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă
pe pământ.”
• Felul vostru de viaţă să fie o proslăvire, o laudă şi închinare
• Şi cine nu o face aici pe pământ, v-o va face nici în vesnicie
• Şi Dumnezeu a luat în serios porunca aceasta
Geneza 2:19

Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate
păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi
orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
• Aşa că Dumnezeu a creat omul nu numai ca consumător ci şi ca îngrijitor
• Dumnezeu nu a creat omul ca o fiinţă puturoasă, ci ca o creaţie activă
• Destinul şi Voia lui Dumnezeu este, ca omul să fie creativ
Geneza 2:15

Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o
lucreze şi s-o păzească.
• Dar omul s-a distanţat de Dumnezeu şi a căzut în păcat
• Decizia aceasta a avut consecinţe. Viaţa lui a devenit enorm de grea
Geneza 3:17

,,Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din pomul despre
care îţi poruncisem: ,Să nu mănânci deloc din el,` blestemat este acum
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pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate
zilele vieţii tale.”
• Dar aceasta nu era Voia lui Dumnezeu, asta erau consecinţele păcatului
• Noi suntem Creaţia lui Dumnezeu – de seama Lui – plin de creativitate, de
pricepere şi de înţelepciune
• Aşa ca la Cortul Întâlnirii a poporului Israel,
Exodul 35:30-31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Moise a zis copiilor lui Israel: ,,Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul
lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de
lucrări.
Şi în timpul nostru de astăzi vedem creativitatea unică a omului
El a construit case, şosele, poduri, maşini, electronica, avioane şi alte rarităţi
Daruri omului, primite dela Dumnezeu – Creatorul Lui
Aşa este şi în bisericile noastre, darurile primite de Dumnezeu sunt foarte
solicitate
Şi toţi, care s-au angajat în lucrarea Domnului trebuie să recunoască, că cea
mai mare binecuvântare au primit ei personal atunci, când au slujit
Tot aşa va fi şi cu darurile noastre când v-om fi la Domnul
Noi v-om prelua responsabilităţi corăspunzătoare capacităţii noastre
Eu sunt sigur, că atunci o să fie nevoie de muzicieni, cântăreţi, compozitori,
constructori, învăţători, meseriaşi şi multe altele
Isus descrie responsabilitatea într-un exeplu dat ucenicilor:
Un patron pleacă în străinătate şi împarte o parte din răspundere la trei ucenici
Când a venit înapoi a cerut socoteală pentru venitul făcut
Isus vrea să descrie astfel situaţia omului când o să fie odată în vesnicie
Luca 19:17

El i-a zis: ,,Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri,
primeşte cârmuirea a zece cetăţi.”
Responsabilitatea pentru această munca nu va mai fi dictată de frica unei
existenţe de trai
Ci bucuria pentru cine o facem, ea motivează sărguinţa noastră
Isus Cristos, Mântuitorul nostru este singurul, cărui vrem să slujim
Nu este cariera sau onoarea noastră, bunăstarea sau succesul
Pentru-că astfel de gânduri în noi nu o să mai fie
Apocalipsa 22:5

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici
de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor
împărăţi în vecii vecilor.
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Zile de sărbătoare şi zile de mari bucurii
• Pe pământul nou nu o să lucrăm în continuu
• Pentru-că traiul nostru nu mai depinde de câştigul sau bunăstarea noastră .
• Nici de situaţia economică din lume – pentru-că lumea distrugătoare nu mai
există
• Noi o să avem mult timp – şi pentru odihnă,
Geneza 2:2-3

În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua
a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a
binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a
odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.
Apocalipsa 14:13

Şi am auzit un glas din cer, care zicea: ,,Scrie: Ferice de acum încolo de
morţii, cari mor în Domnul!” -,,Da”, zice Duhul; ,,ei se vor odihni de
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”
• O să avem timp şi pentru serbările noastre preferate
• O situaţie, pe care astăzi încă nu ne putem închipui
Apocalipsa 19:9

Apoi mi-a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!”
Apoi mi-a zis: ,,Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
Matei 8:11

•
•
•
•

Dar vă spun că vor veni mulţi dela răsărit şi dela apus, şi vor sta la masă
cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
Bucuria noastră va fi nelimitată
Vom fi fericiţi într-un corp nou şi pe un pământ nou
Vom avea părtăşie permanentă cu Mântuitorul nostru
Şi ne vom bucura zi de zi de noua întălnire cu El
Maleahi 4:2

Dar pentru voi, cari vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele
neprihănirii, şi tămăduirea va fi supt aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca
viţeii din grajd.

Singura întrebare este numai: eşti tu a Lui ???
Galateni 3:29

Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi ,,sămânţa” lui Avraam, moştenitori
prin făgăduinţă.
Amin
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