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Frumuseţea scripturii Partea 23. 
  

CCEEAA  CCEE  EESSTTEE  MMAAII  BBUUNN    
EESSTTEE  GGAATTAA  SSĂĂ  VVIINNĂĂ  !!  

CC EE RR UU LL   EE SS TT EE   UU NN   LL OO CC   RR EE AA LL   
  

 
Cuprins: 

• Ce intenţionează Dumnezeu să refacă? 
• Ce loc frumos va fi noul pământ! 
• Ioan scrie despre cetatea sfântă 

 
 

Se povesteşte despre o fetiţă că trăise toată 
viaţa ei la oraş – un oraş cu lumini ameţitoare 
care străluceau sub bolta cerului noaptea, aşa 
încât ea nu avusese niciodată ocazia să vadă 
stelele. Într-una din veri, mama ei a dus-o în 
vacanţă la ţară. Seara, după apusul soarelui, 
stelele au început să se aprindă ca nişte 
diamante pe cerul nopţii. Micuţa a privit cerul 
uimită. Era copleşită de frumuseţea încântătoare 
a cerului înstelat. A suspinat şi a zis: „Oh, 
mamă, dacă cerul este atât de frumos pe dos, ce 
frumos trebuie să fie pe faţă.”  

Timp de secole, subiectul cerului a atras 
atenţia oamenilor din întreaga lume. Cum este 
cerul cu adevărat? Oare există el? Dacă este aşa, 
unde este el şi cum este acolo? Unii oameni nu 
cred în existenţa cerului. Alţii spun că există trei 
ceruri, sau chiar şapte. Unii spun că atunci când 
murim, mergem în cer. Alţii spun că atunci când 
murim, mergem mai întâi într-un loc numit 
purgatoriu şi numai după aceea vom merge 
probabil în cer. Alţii spun că cerul nu este un loc 
propriu-zis, ci mai degrabă o stare a minţii. 
Există unii care cred că în cele din urmă, toţi vor 
ajunge în cer. Unii spun că foarte puţini vor 
reuşi să ajungă acolo. 

Atât de multă confuzie! Atât de multe 
opinii! De ce există toate aceste opinii şi teorii 
diferite cu privire la cer, când Biblia ne explică 
într-o manieră atât de clară precum cristalul. De 
fapt, stiaţi că Biblia este plină de detalii despre 
cer? Dumnezeu doreşte să ştim ce este şi cum 
este cerul, astfel încât să fim motivaţi să 

ajungem acolo! Cerul nu este un loc secret pe 
care Dumnezeu îl ascunde de noi. 

În multe clădiri mari, există o cheie cu care 
pot fi descuiate cheile tuturor uşilor. 
Proprietarul clădirii deţine acea cheie, denumită 
„master key”. Cea care se potriveşte la toate 
uşile. Dumnezeu deţine o cheie care descuie 
toate tainele cu privire la cer, iar această cheie 
unică este Biblia - unica noastră sursă de 
informaţie demnă de încredere. Din fericire, nu 
trebuie să depindem de teorii sau opinii 
omeneşti. Nu trebuie să ne simţim încurcaţi cu 
privire la ceea ce se poate spune despre cer. 
Apostolul Petru scria despre această sursă de 
informaţie. „Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai 
tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină 
care străluceşte într-un loc întunecos, până se va 
crăpa de ziua şi va răsări luceafărul de dimineaţă în 
inimile voastre.” (2 Petru 1:19) 

Dumnezeu ne-a dezvăluit în Cuvântul Său 
următoarele: Unde va fi cerul. Cum va fi cerul. 
Unde va fi capitala cerului. Ce vor face oamenii 
acolo. Ce fel de oameni vor fi în cer. Unde vor 
locui cei mântuiţi. Cum va arăta oraşul capitală 
al cerului. 

Acum, să luăm cheia unică a Lui Dumnezeu 
- Biblia, şi să descoperim un viitor cât se poate 
de real pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru 
urmaşii Lui. În ultima carte a Bibliei, 
Apocalipsa, Dumnezeu Însuşi i-a descoperit lui 
Ioan un tablou al viitorului. Apostolul Ioan a 
descris astfel ceea ce a văzut: „Apoi am văzut un 
cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi 
pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu 
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am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, 
cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei.” (Apocalipsa 21:1-
2). Puţine sunt aşa de fericite şi de frumoase ca 
acele zile de pregătire a unei mirese pentru ziua 
nunţii ei. 

Acel cămin ceresc nu e ceva ce numai Ioan a 
văzut - ci de fapt toţi proroocii de-a lungul 
veacurilor au avut cunoştinţă despre el. 
Ascultaţi: „Şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai 
dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul 
trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din 
nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit 
Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci 
din vechime.” (Fapte 3:20-21). 
 
 

Ce intenţionează Dumnezeu să 
refacă? 
 

Dumnezeu intenţionează să refacă tot ceea 
ce au pierdut Adam şi Eva! Pământul, aşa cum a 
ieşit din mâinile Creatorului, era de o 
splendoare şi desăvârşire şi de o frumuseţe care 
întrece orice descriere. Creatorul Însuşi a plănuit 
şi a decorat căminul lui Adam şi al Evei, grădina 
Eden, un paradis. Dumnezeu le-a dat stăpânire 
asupra pământului. Ei s-au bucurat de o 
sănătate perfectă, de fericire şi bucurie şi de o 
relaţie nemijlocită - faţă către faţă - cu 
Dumnezeu. Totul era învăluit în pace şi 
armonie. Dacă ar fi ales să asculte poruncile Lui 
Dumnezeu, Adam şi Eva nu s-ar fi îmbolnăvit şi 
nu ar fi murit niciodată. Iar porunca lui era: „Să 
nu mâncaţi din pomul oprit care se află în grădina 
Edenului, ca să nu muriţi.” Dar ei au ales să 
mănânce din acel pom. Ei au ascultat mai 
degrabă de îngerul nemilos şi înşelător numit 
satana, decât de un Dumnezeu iubitor care le 
purta de grijă. 

După aceea, pentru prima dată în viaţa lor, 
Adam şi Eva s-au simţit vinovaţi, ruşinaţi şi 
plini de teamă. A fost cea mai tragică zi din 
istoria planetei pământ. Prin neascultarea lor, au 
pierdut totul: căminul lor edenic, stăpânirea 
asupra pământului şi accesul la Pomul Vieţii. 
Pentru că nu au mai putut mânca din Pomul 
Vieţii, în cele din urmă, urmau să moară. Adam 
şi Eva au pierdut viaţa veşnică. Fericirea lor, 
dragostea şi părtăşia cu Creatorul aveau să ia 
sfârşit. Lumea noastră desăvârşită a ajuns 

contaminată de blestemul păcatului. Pământul a 
devenit un loc al tristeţii şi suferinţei, al bolii şi 
al morţii. În loc de a fi stăpâni, Adam şi Eva au 
ajuns nişte sclavi. (Romani 6:16) Apostolul Pavel 
spunea: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi ...?” 
(Romani 6:16). 

Dar Dumnezeul cel iubitor, care poartă de 
grijă, a înţeles întreaga situaţie. Şarpele era cel 
care îi înşelase pe Adam şi pe Eva. Dumnezeu a 
iubit aceşti copii ai Săi greşiţi, atât de mult încât 
nu a putut să-i lase fără nici o speranţă. La 
porţile grădinii, Dumnezeu i-a făgăduit lui 
Adam şi Evei că într-o zi, Fiul Lui, Sămânţa 
femeii, va veni şi va muri pentru ei, astfel încât 
să poată fi readuşi în familia Lui Dumnezeu şi 
să poată avea viaţa veşnică. „Vrăjmăşie voi pune 
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. 
Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi 
călcâiul.” (Geneza 3:15). 

Odată cu trecerea generaţiilor, oamenii s-au 
înmulţit, dar s-a înmulţit şi păcatul. Omenirea 
aproape că L-a uitat pe Dumnezeu şi făgăduinţa 
Lui. „Domnul a văzut că răutatea omului era mare 
pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din 
inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre 
rău.” (Geneza 6:5). În cele din urmă, a fost 
necesar ca Dumnezeu să-i distrugă pe cei 
nelegiuiţi prin potop, pentru a menţine astfel 
viaţa pe pământ. Au supravieţuit numai opt 
oameni! 

După potop, nu au trecut multe generaţii şi 
oamenii au ajuns din nou într-o stare de 
imoralitate. Pentru a menţine existenţa unui 
popor sfânt pe pământ, Dumnezeu l-a chemat 
pe Avraam şi familia lui, să iasă din mediul 
idolatru şi imoral din cetatea Ur din Caldeea. 
Dacă ar fi rămas în acea cetate, familia lui ar fi 
ajuns în mod sigur afectată de nelegiuire. 
Domnul zisese lui Avraam: „... Ieşi din ţara ta, din 
rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe 
care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi 
te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi 
o binecuvântare.” (Geneza 12:1-2). 

El a fost dispus să părăsească luxul 
căminului lui Caldeean. Avraam nu ştia unde va 
merge, dar înţelegea într-o anumită măsură ceea 
ce dorea Dumnezeu pentru el. „Prin credinţă a 
venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară 
care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi 
Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai 
aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are 
temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
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Dumnezeu.” (Evrei 11:9-10). Dumnezeu a 
promis, că va da tot ce au pierdut Adam şi Eva 
lui Abraham şi copiilor lui. 

Profeţii din toate veacurile au crezut şi au 
aşteptat reaşezarea tuturor lucrurilor. 
Dumnezeu enumera câţiva dintre profeţi în 
Cartea de onoare a Credinţei, în Evrei, capitolul 
11. Avraam, Enoh, Noe, Abel, Isaac, Rahav, 
David şi Samuel sunt doar câţiva dintre marii 
oameni ai credinţei care au crezut în făgăduinţa 
Lui Dumnezeu de a restabili ceea ce au pierdut 
Adam şi Eva. Să observăm că Biblia spune 
despre aceşti eroi următoarele: (Evrei 11:13, 16) 
„În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat 
de bine de departe ... 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.” (Evrei 11:13, 16). 

Isaia, cel mai mare dintre toţi profeţii 
mesianici, ne oferă o descriere emoţionantă a 
restaurării pregătite de Dumnezeu. Să vedem ce 
anume i-a descoperit Dumnezeu lui Isaia: ,,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.” 
(Isaia 65:17). Şi din nou: „Nu se va mai auzi 
vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi 
prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale 
„Mântuire, şi porţile tale „Laudă”.” (Isaia 60:18). 

Să ne gândim - Acolo nu va exista nici un act 
violent! Doar pace şi armonie! Nu este 
MINUNAT să ne gândim la aceasta? Acolo nu 
va fi nevoie să descoperim arme pentru a ne 
apăra şi pentru a ne proteja viaţa. Acolo nu vor 
exista hoţi şi violatori! Şi nu va fi minunat să ne 
plimbăm pe acele străzi de aur, fără să ne fie 
teamă că putem fi atacaţi sau jefuiţi? 

Dar profetul nu ne spune doar atât: Să 
ascultăm: „Atunci lupul va locui împreună cu 
mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; ... 
şi le va mâna un copilaş.” (Isaia 11:6). Să ascultăm 
acum ce altceva ne mai spune Biblia despre 
planeta pământ, când va fi refăcută în cele din 
urmă, redobândindu-şi frumuseţea originală: 
„Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!”...” (Isaia 
33:24). Nu va exista nici un atac de cord, nici un 
bolnav de cancer sau alergie - doar sănătate 
perfectă pentru veşnicie! Nu sunt acestea veşti 
bune? 

„Atunci se vor deschide ochii orbilor...” (Isaia 
35:5). Fără îndoială că primul lucru pe care va 

dori să-l vadă cineva care a fost nevăzător, va fi 
chipul Domnului Isus! Oh, ce zi glorioasă va fi 
aceea pentru toţi cei care au fost nevăzători! „... 
Se vor deschide urechile surzilor.” (Isaia 35:5). 
„Atunci schiopul va sări ca un cerb.” (Isaia 35:7) 
Adio, scaune de invalizi! Adio, voi cîrje! Toţi vor 
avea corpuri desăvîrşite. „... şi limba mutului va 
cânta de bucurie...” (Isaia 35:6). Nu numai că vor 
vorbi, dar vor şi cânta! Ce zi fericită va fi aceea! 
Dar există veşti chiar şi mai minunate! „Pustia şi 
ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi 
va înflori ca trandafirul.” (Isaia 35:1). 
 
 

Ce loc frumos va fi noul pământ! 
 

Ce loc frumos va fi noul pământ! „Vor zidi 
case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. 
Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor 
sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci 
zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii 
Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.” (Isaia 
65:21-22). Modul în care sunt formulate aceste 
descrieri sugerează că în mod sigur cerul va fi 
un loc real cu oameni reali care fac lucruri reale, 
nu-i aşa? De fapt, fiecare dintre noi va avea 
propriul lui nume, iar oamenii ne vor cunoaşte! 

„Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel 
nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - 
zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi 
numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare 
Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea 
Mea, - zice Domnul.” (Isaia 66:22-23). Noul 
Pământ va fi un loc fericit, un loc plin de bucurie 
pentru Dumnezeu şi pentru poporul Lui. „Cei 
izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre 
Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va 
încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar 
durerea şi gemetele vor fugi!” (Isaia 35:10). În 
fiecare Sabat va avea loc o sărbătoare minunată 
şi fericită, când cei mântuiţi vor veni în Cetatea 
Sfântă pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin 
cântări şi pentru a avea părtăşie unii cu alţii. 
Domnul Isus a făgăduit că îi va pregăti fiecăruia 
dintre noi o reşedinţă cerească! Ne vom bucura 
de aceasta, dar Isaia declară că şi noi vom 
construi case! Se pare că fiecare dintre noi va 
avea o casă la ţară, pe care şi-o va construi 
singur şi în fiecare sfârşit de săptămână vom 
merge în capitala Noului Pământ unde vom 
avea propriile noastre reşedinţe de oraş. 
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Tabloul biblic al cerului este clar. Dumnezeu 
va crea un cer nou şi un pământ nou. Cetatea 
Sfântă, Noul Ierusalim, va coborî din cer, de la 
Dumnezeu. Pământul, planeta răzvrătită, căzută 
datorită păcatului, va deveni capitala întregului 
univers. Poate că vă surprinde, dar acest pământ 
urmează a fi viitorul cămin al celor mântuiţi. 
Domnul Isus a declarat astfel: „Ferice de cei 
blânzi, căci ei vor moşteni pământul!” (Matei 5:5). 
Dumnezeu intenţionează să refacă Planeta 
Pământ la desăvârşirea ei originală şi acest 
Pământ Nou va fi atât de glorios! 

Probabil că vă veţi aminti câteva dintre 
făgăduinţele minunate pe care Domnul Isus le-a 
adresat, chiar înainte de a se întoarce la cer, 
ucenicilor şi urmaşilor Lui din toate veacurile: 
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în 
Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui 
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi 
spus ... Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un 
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 
unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:1-3). 
Rugăciunea model pe care Domnul Isus a 
prezentat-o ucenicilor Lui spune: „Vie împărăţia 
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” 
(Matei 6:10). Aici vedem că Domnul Isus ne cere 
să ne rugăm pentru refacerea pământului şi 
tuturor lucrurilor. 

Acum, să ne ocupăm de detaliile cetăţii 
magnifice pe care apostolul Ioan a văzut-o în 
viziune pe Insula Patmos. Descrierea lasă 
impresia că profetul a depus un efort deosebit în 
căutarea cuvintelor potrivite pentru a exprima 
grandoarea Cetăţii Sfinte. Biblia spune că: „... 
Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt 
lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9). Aici să ne oprim o 
clipă. Cei mai mulţi oameni nu citesc versetul 
următor. „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit 
prin Duhul Său ... Înţelegeţi?” (1 Corinteni 2:10). 
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a descoperit 
aceste lucruri profetului, care le-a scris pentru 
noi. Fără îndoială, nu s-a spus nici măcar 
jumătate! Prieteni, acest fapt este valabil în ceea 
ce îl priveşte pe Ioan, Isaia şi toţi profeţii. Totul 
este adevărat - şi nu s-a spus decât jumătate! 
 
 

Ioan scrie despre cetatea sfântă 
 

Când apostolul Ioan dezvăluie detalii ale 
Cetăţii Sfinte, se pare pur şi simplu prea 
grandios pentru a fi adevărat. Dar cel ce 
vorbeşte este Cuvântul Lui Dumnezeu! Iată ce a 
văzut apostolul Ioan. Ioan declară că a văzut un 
cer nou şi un pământ nou şi că marea nu mai 
era. Apoi a văzut Cetatea Sfântă coborând din 
cer. Apoi ne spune totul despre cetate: „Apoi am 
văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai 
era. Şi eu am văzut coborându-se din cer de la 
Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit 
un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi 
zicea: „Iată cortul Lui Dumnezeu cu oamenii! El va 
locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu 
însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”” 
(Apocalipsa 21:1-3). „... Lumina ei era ca o piatră 
prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca 
cristalul.” (Apocalipsa 21:11). „I-a măsurat şi 
zidul, şi-a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, [66 
metri] ...” (Apocalipsa 21:17). „Cele douăsprezece 
porţi erau douăsprezece mărgăritare ...” 
(Apocalipsa 21:21). 

„... un zid mare şi înalt. ... Şi pe ele erau scrise 
nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale 
fiilor lui Israel.” (versetul 12). „... Uliţa cetăţii era 
de aur curat, ca sticla străvezie.” (versetul 21). 
„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.” (versetul 23). 

„... un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care 
ieşea din scaunul de domnie al Lui Dumnezeu şi al 
Mielului. ... pe cele două maluri ale râului, era pomul 
vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod 
în fiecare lună.” (Apocalipsa 22:1-2). „... Acolo nu 
va mai fi noapte ...” (Apocalipsa 22:5). Tronul Lui 
Dumnezeu şi al Mielului se va afla în capitală – 
Noul Ierusalim. „Nu va mai fi nimic vrednic de 
blestem acolo. Scaunul de domnie al Lui Dumnezeu 
şi al Mielului vor fi în ea.” (Apocalipsa 22:3). 

Iar unul dintre cele mai frumoase daruri este 
descris în 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, pentru că 
lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4). 

Probabil că vă întrebaţi cât de mare este 
Noua Cetate. Apostolul Ioan prezintă detalii 
exacte cu privire la mărimea acestei cetăţi: 
„Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât 
lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit 
aproape douăsprezece mii de prăjini.” (Apocalipsa 
21:16). [O prăjină este o optime dintr-o milă 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  C E A  C E  E S T E  M A I  B U N  E S T E  G A T A  S Ă  V I N Ă !  –  P A R T E A  2 3 .  
    

    

5  www.1843-chart.com 

engleză (1 prăjină = ca. 200 m) - prin urmare, 
12.000 de prajini vor fi de 2400 kilometri de jur 
împrejur (12000 prăjină = ca. 2400 km)]. 

Cetăţile antice erau măsurate prin distanţa 
de jur împrejurul zidurilor. Prin urmare cetatea 
va fi de aproximativ 600 km sau 375 mile de 
fiecare parte. Probabil că vă întrebaţi dacă 
această cetate va fi suficient de mare pentru toţi 
cei mântuiţi. 

Oraşul Tokyo are aproape 35 milioane de 
locuitori. Marele New York City are peste 20 
milioane de locuitori. Seul şi Mexico City au de 
asemenea aproape 20 milioane fiecare. Şi aceste 
oraşe nici nu se apropie de mărimea Noului 
Jerusalim. Un matematician a estimat că Noul 
Ierusalim poate găzdui mult peste două 
miliarde de locuitori! Cu alte cuvinte, va fi 
spaţiu pentru toţi cei care doresc să fie acolo. 
Dar ce ocupaţie vom avea noi într-un loc atât de 
minunat? 

Nu va fi nici o crimă, nu va fi nici o boală, 
nu va fi foame sau suferinţă - doar pace şi 
armonie pentru totdeauna! Descrierea ne 
sugerează faptul că vom face o mulţime de 
lucruri: Ne vom construi o casă de vis la ţară, ne 
vom planta propriile grădini. Domnul Isus, 
Creatorul, va fi acolo pentru a ne dezvălui 
tainele creaţiunii. Întotdeauna vom învăţa 
lucruri noi. Vom fi în stare să călătorim oricând 
dorim. Vom avea timp pe care să-l petrecem 
împreună cu prietenii şi cu cei dragi ai noştri. Şi 
în fiecare Sabat Îl vom lăuda pe Dumnezeu şi 
vom cânta alături de îngeri şi de Domnul Isus - 
timpul nostru special pe care să-L petrecem în 
compania Domnului nostru. 

Ei bine, poate că întrebaţi: „Cum putem fi 
siguri că avem posibilitatea de a ajunge acolo?” 
Răspunsul este simplu. Biblia, cheia noastră 
unică pentru dezlegarea misterelor, spune: „Şi 
dacă sunteţi ai Lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” (Galateni 
3:29). Cu alte cuvinte, dacă Îl veţi accepta pe 
Domnul Isus ca Mântuitor personal, făgăduinţa 
făcută de către Dumnezeu lui Avraam, vă este 
adresată şi dumneavoastră. 

Când studiem Biblia, este interesant să 
observăm că primele trei capitole relatează 
modul în care Dumnezeu a creat lumea şi 
căminul din paradis pentru Adam şi Eva. Dar 
Adam şi Eva au pierdut totul. Ultimele trei 
capitole ale Bibliei ne oferă o previziune a 
planului Lui Dumnezeu de a redobândi ceea ce 
au pierdut Adam şi Eva - un viitor fericit unde 
cele mai plăcute vise vor deveni realitate! 

Cu mai mulţi ani în urmă, un vapor care 
transporta oi, s-a pierdut în ceaţa Mării 
Nordului. Vaporul a plutit în derivă timp de trei 
zile. Oile transportate au început să refuze iarba 
vestejită. Alergau de la un capăt la altul al calei 
vaporului şi zbierau. Căpitanul şi marinarii erau 
foarte nedumeriţi. Ei se întrebau care să fie 
motivul. Curând s-a ridicat ceaţa. Vaporul se 
afla doar la câţiva kilometri distanţă de coasta 
scoţiană. Oile simţiseră mirosul de iarbă 
proaspătă de pe frumoasele câmpii scoţiene. Ele 
refuzau să mănânce iarba vestejită de câteva zile 
cu care încercau să le hrănească proprietarii lor. 

Când simţim mireasma cerului, ne reaşezăm 
priorităţile. Când simţim mireasma veşniciei, 
orice altceva ajunge pe un loc secundar. Dorim 
cu ardoare o altă ţară. Dorim să ajungem pe 
ţărmul veşniciei. 

Simţiţi dorul de cer? Doriţi deja să fiţi acolo? 
Dacă dorinţa inimii dumneavoastră este aceea 
de a trăi pentru totdeauna alături de Domnul 
Hristos? Aţi dori să spuneţi: „Da, Doamne, vreau 
să fiu cu tine. Doresc cu ardoare să fiu cu tine pentru 
totdeauna din veşnicie în veşnicie?” 

Dumnezeu aşa vă cheamă: 
„Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” 
(Apocalipsa 22:17). 
 
Nu ignoraţi această chemare! Puteţi fi o 

parte a viitorului uimitor al Lui Dumnezeu. 
Invitaţi-L în inimă şi cerul va fi căminul 
dumneavoastră! 

 
Să ne rugăm ... 

Amin 

 
 
 


