Ioan 14:1-14 (pastor Ioan Cocirteu)
Introducere:
-din cele mai vechi timpuri si pana astazi, cerul a reprezentat un loc de interes pentru oameni:
- sunt dintre cei care studiaza tainele cerului - astronomia;
- sunt dintre cei care se lasa condusi de minunile cerului - astrologia;
- sunt dintre cei care se inchina la corpurile cerului - paganism.
- Imi doresc sa fie o mare dorinta ca sa ajungem in cer!
- lucrul acesta se implineste cu adevarat
- s-ar putea ca drumul catre cer sa fie necunoscut de unii ---> Intr-o asemenea situatie a fost chiar
un ucenic al Domnului, Toma - v.5.
- Domnul Isus raspunde: El poate sa-i duca pe oameni in Cer!
- Exemplu: Cineva care putea sa-i duca pe oameni in USA.
- Domnul Isus este si singura si sigura Persoana care poate sa-i duca pe oameni in Cer.

Cu Domnul spre cer
- Domnul Isus isi justifica pretentia - El da dovezi prin fapte - trebuie sa credem ce a spus.
- In ce fel isi demonstreaza Domnul capacitatea aceasta?
I. El este Calea spre cer
- cerul are o cale de acces - in cer se ajunge pe un anumit drum;
- cred ca preocuparea noastra ar trebui sa fie asigurarea ca am ales drumul cel bun;
- cine il cunoaste pe Domnul Isus, ajunge in cer, si Il cunoaste pe Tatal;
- este aici ceva dumnezeiesc: El este calea spre cer, dar este si vehicolul spre cer ---> Ioan
vorbeste despre "a ramane in El"
1. O cale simpla
- Domnul Isus a simplificat foarte mult lucrurile;
- A facut El ceea ce era complicat: problema pacatelor care ne desparteau de
Dumnezeu.

- A gandit Dumnezeu sa simplifice foarte mult lucrurile pentru noi.
- Romani 10:9 - "Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, si daca crezi in
inima ta ca Dumnezeu l-a inviat din morti vei fi mantuit"
- Simplitatea: sa vrei! ("daca voieste cineva")
2. O cale sigura
- Stiti de ce acest drum este atat de sigur?
Raspuns: pentru ca Domnul din cer a venit, El vrea sa ne duca in acelas loc de unde
a venit El.
- Este calea pe care au mers atatia credinciosi.
- A mers Stefan, a mers Pavel.
3. O cale singura
- "...nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine"
- Cerul, contrar a ceea ce cred multi oameni, nu se poate obtine pe mai multe cai.
- Exista o singura Cale.
"In nimeni altul nu este mantuire pentru ca nu este sub cer un alt nume dat
oamenilor..." (Faptele Apostolilor 4:12)

II. El este Adevarul despre cer
- Nimeni nu a vorbit despre cer ca Domnul Isus - v 9b-10
- a putut face lucrul acesta pentru ca venea din locul pe care il cunostea atat de bine - era
casa Tatalui Sau!
1. A venit sa ne pregateasca pentru cer
- Domnul Isus s-a coborat la noi ca sa ne pregateasca pentru cer!
- Marcu 1:15 - "S-a implinit vremea, si Imparatia lui Dumnezeu este aproape..."
- Cum ne-a pregatit Domnul pentru cer? Ne-a vorbit despre conditiile intrarii, ne-a
vorbit despre legile cerului, a dat perdeaua la o parte si ne-a descoperit anumite lucruri din cer (pildele
Imparatiei), s-a dus la Ierusalim ca sa moara pentru noi ca mai apoi sa ajungem in cer.
2. S-a dus sa ne pregateasca un loc
- Nu este motiv de desnadejde, de tulburare: "... Eu ma duc sa va pregatesc un
loc..."
- Ce fel de loc este acela?

- Este locul unde va fi si El, vom fi in prezenta Tataului;
- Este locul unde ii vom intalni pe Avraam, Isaac si Iacov;
- Este locul unde se canta: "Sfant, sfant, sfant este Domnul"
3. Va veni sa ne duca in cer
- Cata atentie din partea Domnului pentru noi!
- Se vor deschide cerurile si Il vom vedea pe Fiul Omului inconjurat de milioane si
milioane de ingeri - groaza si bucuria vor fi traite atunci.
- Cei credinciosi vor fi dusi in cer pentru veci de veci.
III. El este Viata in cer
- "Cine are pe Fiul are viata, cine n-are pe Fiul n-are viata!"
- In ce fel se realizeaza lucrul acesta?
1. In urma a ceea ce a facut
- Cine Il are pe El nu are asigurata doar o altfel de viata aici jos pe pamant, ci si sus.
- Mantuitorul vorbea despre un anumit fel de viata de origine divina - viata vesnica.
In urma lucrarii de pe Golgota, Mantuitorul a extins si a reformat dimensiunea vietii.
2. In urma a ceea ce face
- Domnul nostru revarsa spre noi har, indurare si binecuvantari.
- V 13, 14 - aici este promisiunea Lui.
- Cand vom ajunge acolo inchinarea si slujirea noastra vor fi intretinute de ceea ce este El.

