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Splendoarea cerească (3/3) 

Cu cine ne vom întâlni acolo? 
Textul de bază: Evrei 11:8-16 

 

Întroducerea 
 
• Pentru un creştin, dorinţa de a sosi odată în Cer este plauzibilă 
• Şi dorinţa aceasta influenţează viaţa noastră de toate zilele 
• Totuşi că nu-l cunoaştem sau nu-l putem descrie exact, ni-e dor de el 
• Din cauza aceasta şi ghidul unui creştin este: 

2 Corinteni 4:18 
Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; 
căci lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt 
vecinice. 

• Din cauza aceasta, dorul unui creştin este cerul şi pământul nou promis de 
Domnul nostru Isus Cristos 

Evrei 13:14 
Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei 
viitoare. 

• Dacă ne declarăm de acord cu aceste gânduri, atunci cei din jurul nostru o să ne 
privească cu un zâmbet milostiv, aproape regretabil 
• În gândirea lor nu o să înţeleagă, pentru ce nu trăiesc pocăiţii ca toţi din jurul 
lor o viaţă normală, plină de distracţie şi de bucurii? 
•  Pentru ce nu se mulţumesc ei cu ofertele acestei lumi? 
 
Un copil a Lui Dumnezeu ştie, că viaţa lui o să fie odată împreună 
cu Domnul 
• Şi dacă se uită vecinul sau colegul milos la noi 
• Dorinţa noastră este să fim odată la Domnul – şi asta ne ajunge 

Ioan 14:8 
,,Doamne”, i-a zis Filip, ,,arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” 
Evrei 11:16 
Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui 
Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a 
pregătit o cetate. 
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Fericit în prezenţa lui Dumnezeu 
 

• Dacă aşi cunoaşte pe globul nostru un loc, unde pot vedea pe Dumnezeu, aşi 
risca orice preţ numai pentru a-l ajunge 
• Dar corpul nostru muritor nu rezistă la această privire 

Exodul 33:20 
Domnul a zis: ,,Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă 
vadă şi să trăiască!” 

• Dar vine ziua, când vom vedea strălucirea Sfântă a lui Dumnezeu 
• Şi a Domnului nostru Isus Cristos 
• Dar cu o singură condiţie: Trebuie să fim copii Lui 
• Cu un corp nou – creat de Dumnezeu – după seama Lui 

1 Corinteni 13:12 
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea 
faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa 
cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. 

• O splendoare, pe care nimeni încă nu o poate descrie 
• Şi ce vom face acolo? 
• Noi la început nimic. Dar Domnul: 

Apocalipsa 21:4 
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai 
fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut. 

• Dar de unde vin lacrimile, dacă în cer nu există durere? 
• Versetul acesta ne dovedeşte că noi o să ne reamintim de cele întâmplate pe 
acest pământ 
• Dar atenţia noastră este atrasă de Splendoarea Luminii Cereşti 

Apocalipsa 21:22-23 
În cetate n-am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel 
Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de 
soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, 
şi făclia ei este Mielul. 

• Isus Cristos, va fi Lumina noastră şi Centrul gândirii noastre 
• Abia acum o să înţelegem importanţa deplină a jertfei Domnului Nostru pe 
Cruce 
• Dacă El nu ar fi murit pentru păcatele noastre, noi nu am fi avut acces la 
splendoarea cerurilor – şi a noului pământ 
 
Numai jertfa Domnului nostru Isus Cristos ne-a deschis calea spre 
Tatăl nostru Ceresc 
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Părtăşie binecuvântată cu prieteni noştrii 
 
• Când a creat Dumnezeu omul, a stabilit şi felul lui de trai 

Geneza 2:18 
Domnul Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac 
un ajutor potrivit pentru el.” 

• Şi din această decizie încă nu sa schimbat nimic 
• Omul este – după Voinţa Lui Dumnezeu creat de a avea părtăşie cu alţii 
• Ştiind că nu va supravieţui singur niciodată 
• Şi în Veşnicie nu o să fie altfel: 

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. 

• Şi aceşti oameni binecuvântaţi ai Domnului au ce povesti din viaţa lor 
îndelungată sub conducerea lui Dumnezeu 
• Poate că o să povestească Avraam despre ispitele în timp ce aştepta primirea 
unui fiu moştenitor 
• Sau Isaac, ce i-a trecut prin gând, cele şapte zile pe drum spre muntele Moria, 
unde a cerut Dumnezeu ca să-l jertfească 
• Şi evanghelistul Ioan se plânge că nu poate povesti mai departe toate fapte ale 
lui Isus 

Ioan 21:25 
Mai sunt multe alte lucruri, pe cari le-a făcut Isus, cari, dacă s-ar fi scris cu 
de amăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea 
cărţile cari s-ar fi scris. 

• Domnul, când a chemat oamenii la pocăinţă, nu Le-a dat numai un Duh Nou 
• Ci Le-a dat şi un spaţiu locativ noi, în care-şi poate manifesta părtăşia cu alţii 
• Şi aceasta este biserica locale pe acest pământ 
• Într-o biserică noutestamentală, Dumnezeu crează posibilitatea pentru copii Lui 
Nou-născuţi să aibă părtăşie cu fraţi şi surori în Domnul 
• Astfel, biserica aici pe acest pământ, biserica celor salvaţi este un gust anticipat 
pentru ceeace ne va aştepta odată pe noul pământ, promis de Domnul 
• Eu nu ştiu, dacă ne putem închipui o părtăşie cu prietenii noştri fără gelozie, 
fără invidie şi fără rivalitate? 
• Dar aşa o să fie odată. 

Ioan 10:9 
Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, 
şi va găsi păşune. 

Dacă nu cauţi părtăşie în biserica ta locală aici pe acest pământ, nici 
în veşnicie nu o să te simţi bine. 
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Splendoarea creaţiei lui Dumnezeu 
 

• Un lucru foarte important pe noul pământ o să fie şi creaţia a lui Dumnezeu 
• Eu sunt convins că o să rămânem uimiţi de frumuseţea multilaterală a 
animalelor create de Dumnezeu 
• Doar ele au fost create înainte de crearea omului 
• Şi aşa cum a primit omul un spaţiu de trai pe acest pământ, au primit şi 
animalele locul lor potrivit 

Geneza 1:30 
„Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor 
vietăţilor cari se mişcă pe pământ, cari au în ele o suflare de viaţă, le-am 
dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost. 

• Profetul Isaia descrie veşnicia în care vom fi odată în cuvinte potrivite 
Isaia 11:6-8 
Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună 
cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va 
mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor 
culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la 
gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizunia 
basilicului. 

• Dacă luăm ca bază, că omul prin păcatul lui a întrodus moartea pe acest pământ 
• Atunci trebuie să recunoaştem, că numai prin Domnul Nostru Isus Cristos, prin 
Jertfa Sa pe cruce, creaţia lui Dumnezeu a fost salvată 
• Şi  această nouă Creaţie, noul pământ, noul corp a omului şi noul Cer vor fi tot 
aşa de perfect, aşa cum Le-a creat Dumnezeu la facerea lumii 
• Şi noi care suntem copii Lui o să fim părtaşi la splendoarea aceasta 
• Pentru aceasta avertizează Isus pe ucenicii Săi, să nu se bucure de succesele 
lor, ci de siguranţa, că o să faceţi parte de noua creaţie a lui Dumnezeu 

Luca 10:20 
Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-
vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

• Bucuraţi-vă,înseamnă, spune faptul acesta mai departe 
• Provoacă o gelozie binecuvântată în inima prietenilor tăi 
• Ei trebuie să devină curioşi şi trebuie să te invidieze pentru viaţa ta fericită 
• Spune-le, că te bucuri că o să fi odată împreună cu Domnul şi Mântuitorul tău 

Evrei 12:1 şi 13:14 
Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să 
dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să 
alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.  

Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.            
Amin 


