
A Dumnezeu va face totul nou. 

❖ Isaia 65:17-25 și 66:22-23 ne arată planul lui Dumnezeu pentru eradicarea progresivă a 

păcatului, până când omenirea va deveni din nou o societate de oameni fără păcat, care 

trăiesc într-o lume fără păcat. 

❖ Acest plan divin urma să fie realizat prin poporul lui Israel. După ce Îl accepta pe Mesia (Iisus 

din Nazaret), Israelul ar fi fost o lumină care ar fi radiat cunoașterea lui Dumnezeu în 

întreaga lume (Is. 11:6-12; 60:1-5). Treptat, natura umană s-ar fi schimbat până la 

transformare deplină. 

❖ Dar Israel nu și-a îndeplinit rolul. Făgăduințele au fost transferate Bisericii, iar planul a fost 

adaptat la noile circumstanțe. 

B Închinarea va fi perfectă. 

❖ Atât în poporul Israel, cât și în prezent, credincioșii se întâlnesc în temple pentru a se 

închina lui Dumnezeu „în duh”, fără a fi direct în prezența lui (1R. 8:27-30; Ioan 4:23-24). 

❖ Dar pe Noul Pământ nu va fi așa. Cei răscumpărați Îi vor sluji lui Dumnezeu în templul Său, 

chiar în prezența Mielului, Isus (Apoc. 7:15-17). Mai mult, ei vor fi „stâlpi” ai templului, 

locuind în Noul Ierusalim, lângă tronul lui Dumnezeu (Apoc. 3:12; 22:3). 

❖ Cu toate acestea, în Noul Ierusalim... nu există templu (Apoc. 21:22). Prezența lui Dumnezeu 

face din oraș un templu imens în care Îl vom adora pe Dumnezeu chiar în prezența Sa (Ap. 

21:1-3), lăudându-l pentru totdeauna pe Isus, Răscumpărătorul nostru (Ap. 7:9-10; 5:13). 

C Îl vom vedea pe Dumnezeu. 

❖ Din cauza păcatului, nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu (1 Ioan 4:12; Ioan 1:18). Dar 

avem promisiunea că într-o zi, eliberați de păcat, îl vom putea vedea pe Dumnezeu față în 

față (Apoc. 22:4). 

❖ Atât Isus, cât și apostolul Ioan ne spun că, înainte de perspectiva de a-L vedea pe 

Dumnezeu, trebuie să avem o inimă curată, trebuie să ne purificăm pe noi înșine (Mt. 5:8; 

1Ioan 3:2-3). 

❖ Trebuie să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-ne să fim îndrumați și modelați de 

Duhul Sfânt (Romani 8:1, 14; 2 Corinteni 3:18). 

D Nu vor mai fi lacrimi. 

❖ Dumnezeu ține cont de suferințele și lacrimile noastre și este dispus să ne mângâie (Ps. 

56:8; 116:8). Dar sunt lacrimi care nu se șterg în această viață, ci în viitor. 

❖ Lacrimile vărsate de cei dragi ai noștri vor fi șterse la înviere. 

❖ Lacrimile vărsate pentru nedreptate și pentru tot ceea ce nu înțelegem acum, vor fi șterse 

pe măsură ce trecem în revistă judecata dreaptă a lui Dumnezeu în timpul mileniului. 

❖ În cele din urmă, „nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor 

mai veni în minte.” (Isaia 65:17). 

E Vom fi acolo! 

❖ Expresia „numele Lui va fi pe frunțile lor” înseamnă că vom avea caracterul lui Isus. 

❖ Este aceasta o cerință pentru a fi pe Noul Pământ? Putem ajunge la el? 

❖ Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a promis o soluție. Prin sistemul de fertfe, El a 

învățat poporul lui Israel că păcatul este înlăturat odată cu moartea Nevinovatului: Mesia, 

Isus din Nazaret. 

❖ El a făcut tot ce era necesar pentru a ne ierta și a ne transforma. Trebuie să-l acceptăm 

numai prin credință (Rom. 5:1-2). Dacă acceptăm, vom fi acolo! 


