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Eu fac toate lucrurile noi– Apocalipsa 21:1-5 
 
 
Cât de încântaţi suntem de lucrurile noi! Copiilor încep să le strălucească ochii când 

părinţii le dăruiesc o jucărie nouă sau o carte nouă (sau la asta încep să lăcrimeze?). Tinerii sunt 
gata să facă orice prin jurul casei dacă le promiţi că o să le iei nişte haine noi. Nu ştiu ce ar fi în 
stare să facă adulţii dacă le-ai promite o maşină nouă. Cred că ar fi în stare să muncească până 
noaptea târziu la serviciu, să facă ture duble, să muncească şi în zilele de sărbători numai să se 
poată lăuda pe urmă cu o maşină nouă. Tuturor ne plac lucrurile noi, nu doar copiilor şi tinerilor. 
Apostolul Pavel spunea despre locuitorii Atenei că „nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât 
să spună sau să audă ceva nou” (Fapte 17:21). Am fi tentaţi să spunem: Ciudaţi oameni! Auzi la 
ei, să piardă atâta amar de vreme doar să audă ceva nou! Dar înainte de a-i judeca pe ei, haideţi să 
vedem că nici noi nu suntem prea diferiţi de ei. Vă plac ştirile? Cui nu-i plac! Tuturor ne place să 
ştim ce se întâmplă în jurul nostru. Noi le spunem „Ştiri” sau „Jurnale”, sau „Telejurnale”. 
Englezii o spun pe şleau: „NEWS”- Noutăţi! Noutatea ne fascinează atât de tare încât suntem 
dispuşi să cheltuim mult timp, multă energie, mulţi bani ca să dobândim ceva nou. Niciodată nu ne 
săturăm de noutăţi. Suntem dispuşi să aruncăm vechiturile ca să facem loc celor noi. Aseară tocmai 
am lăsat în urmă un an vechi cu toate frustrările şi frământările lui, cu toate durerile, suferinţele şi 
lacrimile lui, cu toate falimentele şi insuccesele lui şi astăzi începem un an nou. 

Dumnezeu ne-a făcut cadou un an nou în care să îndreptăm lucrurile. Poate unii dintre noi, 
care nu am reuşit să rezolvăm unele probleme anul trecut, ne-am pus speranţele în noul an şi am 
spus că le vom rezolva la anul. Poate v-aţi luptat cu un păcat şi până la sfârşitul vechiului an a 
rămas nerezolvat. Poate aţi spus: „În noul an va fi altfel. Sunt hotărât să mă schimb, sunt hotărât să 
îndrept lucrurile, sunt hotărât să fiu mai bun, sunt hotârât să fac mai mult bine, sunt hotărât să 
citesc Biblia mai mult, să mă rog mai mult, să merg la biserică mai mult, să mă implic mai mult”. 
Şi totul merge bine câteva zile şi noile hotârâri încep să se învechească şi începem să călcăm peste 
ele şi începem să renunţăm la decizii. Câteva zile nu ne-am mai certat în casă, am vrut să fie mai 
bine, dar apoi am început să reluăm vechile obiceiuri. Câteva zile sau săptămâni am citit mai mult 
din Biblie, dar apoi ne-am întors la ale noastre: ne-am rugat mai puţin, am fost mai puţin buni, şi  
hotârârile au început să se învechească şi am devenit aceiaşi ca altădată. Din nou certuri, din nou 
cuvinte dure, din nou păcat, din nou amărăciune, din nou frustrare, şi ne apropiem de a doua parte 
a anului următor şi începem iar să ne consolăm singuri spunându-ne că la anul lucrurile vor sta 
altfel, că ne vom îndrepta. Şi an de an ne confruntăm cu aceeaşi problemă: noul se învecheşte şi 
devenim tot mai uzaţi. 

Ştiţi de ce se întâmplă aşa? Pentru că trăim într-o lume ce se învecheşte cu totul, ba chiar pe 
un pământ ce se învecheşte şi va continua acest proces până când nu va mai fi bun de nimic şi va 
arde cu troznet şi foc şi Dumnezeu va face altul nou. Trăim pe un pământ blestemat, în nişte 
trupuri păcătoase, pline de pofte şi de patimi, în care experimentăm mereu dezamăgirea de a nu 
putea ţine lucrurile noi, deciziile noi, mai multă vreme aşa. În textul pe care l-am citit din Scriptură 
Cristos ne spune: „ Iată, Eu fac toate lucrurile noi!”, şi în această zi aş vrea să plec de la acest 
verset şi să aduc un mesaj din Sfânta Scriptură care să aducă încurajare şi speranţă pentru noul an. 
Aş vrea să ne uităm cu multă atenţie la acest verset, de fapt aş vrea să ne uităm cu mare atenţie la 
fiecare cuvânt din acest verset. Mai întâi, Cristos spune... 

1. EU fac toate lucrurile noi. Cine vorbeşte? Cine este acest mare „Eu” care face toate 
lucrurile noi? Este Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că „...din El, 
prin El şi pentru El sunt toate lucrurile”. Isus Cristos este Dumnezeu Creator. El a făcut odată totul 
nou, prin urmare El poate să mai facă încă o dată totul nou, pentru că este Dumnezeu Creator. 
Oricât de mult am încerca noi să facem totul nou nu vom putea niciodată, pentru că suntem fiinţe 
căzute, incapabile să ne înnoim. Ne zbatem, ne chinuim, devenim frustraţi când nu reuşim să ne 



© Bebe Ciauşu, BCB „Harul” – Ineu, Arad, Anul Nou, 2009 

 

2 

2 

respectăm hotărârile. Dar El poate, aşa cum spune cântarea: „El poate, El poate, Eu ştiu că 
poate...” Este foarte important să ştim că doar El poate să facă toate lucrurile noi, pentru că asta, pe 
de-ao parte, ne face dependenţi de El, iar pe de altă parte ne fereşte de mândrie. Gândiţi-vă doar 
puţin ce ar însemna să putem face noi lucrurile noi. Cât de aroganţi am fi. Dar pentru că nu putem, 
suntem dependenţi de Cel ce poate.  

2. Eu fac toate lucrurile noi.  Este atât de reconfortant să ştim că avem un Dumnezeu care 
cunoaşte toate lucrurile, toate detaliile, chiar şi cele mai mici din viaţa noastră şi vrea să înnoiască 
totul. Gândiţi-vă că ne stă înainte un an întreg, 365 de zile în care ne vom confrunta cu tot felul de 
lucruri. Unele vor fi plăcute şi vom vrea să prelungim mementele de bucurie, să nu le mai lăsăm să 
plece. Altele vor fi neplăcute şi vom vrea să treacă foarte repede şi să nu se mai întoarcă niciodată. 
Este bine să ştim că Isus Cristos va fi împreună cu noi în toate situaţiile şi bune şi rele. El nu vrea 
să facă doar unele lucrururi noi, ci pe toate.  

 Când mă gândesc la lucrul acesta, îmi vine în minte ceea ce-i spune Dumnezeu lui 
Ieremia în 31:31-34: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda 
un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de 
mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu şi nici Mie nu Mi-a 
păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, 
zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor şi ei vor fi poporul Meu.  

 Când Dumnezeu a văzut că Israel falimentează în ţinerea Legii Mozaice, ar fi putut găsi 
tot felul de soluţii. Ar fi putut să spună:  „Haideţi să mai introducem nişte articole în Lege, sau  să 
mai scoatem ceva; să o scriem pe alte table”. Era totuşi Legământul făcut între Dumnezeu şi 
poporul Său, nu era un lucru la care să renunţi aşa uşor. Cu toate acestea, Dumnezeu a ales să-l 
înnoiască complet. În loc de table de piatră, Dumnezeu a ales inimile noastre ca să-Şi scrie Legea. 
În loc de păcate acoperite, Dumnezeu a ales graţierea definitivă. Lucrurile acestea L-au costat mult 
pe Dumnezeu, L-a costat viaţa Fiului Său, dar aşa lucrează Dumnezeu. nu s-a uitat la costuri. A 
spus: dacă merită, atunci plătesc preţul.  

Până la Domnul Isus Cristos, omenirea a fost sub vechiul legământ, un legământ prin care 
Dumnezeu a dorit să-i conştientizeze pe oameni de păcat, un legământ care să ajute la stăvilirea 
păcatului: „Dacă veţi păzi aceste legi, veţi trăi, dar dacă nu le veţi păzi, veţi muri.” Însă omul nu a 
putut respecta cerinţele acestui legământ şi a căzut sub pedeapsa morţii. Atâta vreme cât Vechiul 
Legământ rămânea în picioare, eram fără nădejde, fără speranţă, eram condamnaţi la moarte 
veşnică. Dar Fiul lui Dumnezeu a coborât la noi ca să înnoiască toate lucrurile, să pună capăt 
Vechiului Legământ şi să instaureze altul. De atunci încoace, oricine crede în El nu mai moare, ci 
are viaţa veşnică. Aşa spune Biblia. De atunci încoace, oricine Îl primeşte pe Cristos prin credinţă 
este făcut copil de Dumnezeu. aşa spune Biblia. De atunci încoace, oricine acceptă jertfa 
ispăşitoare a lui Cristos are păcatele iertate. Aşa spune Dumnezeu: „Le voi ierta nelegiuirile şi nu-
mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor” (Evrei 8:12). 

Sunt lucruri în viaţa dumneavoastră spirituală, pe care aţi obisit să le tot cârpiţi? Să puneţi 
azi un petec şi mâine să vă treziţi că ruptura este mai mare? Domnul Isus ne-a învăţat că nimeni nu 
pune un petec nou la o haină veche pentru că altfel mai mare se face ruptura, şi nimeni nu pune 
vinul nou în burdufuri vechi pentru că se sparg. Dar, vedeţi, nouă ne sjunt dragi lucrurile vechi, 
ţinem la ele, ne obişnuim cu ele şi nu vrem să renunţăm la ele. Chiar dacă le lăsăm de-o parte o 
vreme, mergem şi le luăm înapoi. Sunt frământări cu care aţi obosit să luptaţi? Astăzi acoperiţi cu 
ceva şi mâine vă treziţi că aţi alunecat şi mai jos? Nu vreţi să scăpaţi de petece? Nu vreţi să-L 
chemaţi pe Domnul să facă totul nou? Asta presupune să aruncaţi ce e vechi la gunoi. Să aruncaţi 
obiceiurile vechi, să renunţaţi la vorbele pe care v-aţi obişnuit să le spuneţi, la lucrurile la care v-aţi 
obişnuit să vă uitaţi, la tot..., să renunţaţi pentru totdeauna şi să nu vă mai întoarceţi niciodată după 
ele înapoi. Şi, mai ales, să-L rugaţi pe Cristos să înnoiască totul în viaţa dvs., pe El, Cel care a 
spus: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”. 

Nu există nimic ce Cristos nu poate înnoi, chiar dacă ceva vi se pare imposibil de înnoit şi 
spuneţi: „A şa ceva e imposibil!”, trebuie să ştiţi că Isus Cristos poate să înnoiască totul. 
Convingerea noastră trebuie să fie: El poate, El poate, Eu ştiu că poate!    
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3. Eu fac toate lucrurile noi.  În cel mai fericit caz, noi facem lucrurile ca noi, dar Isus 
Cristos le face noi. El nu pierde vremea cu peticitul, ci preferă să înnoiască totul. Haideţi să ne 
uităm la câteva lucruri pe care Cristos le poate face noi. 

A. O viaţă nouă. Când Dumnezeu a văzut că suntem atât de păcătoşi şi că viaţa noastră este 
atât de stricată, ar fi putut spune: „Ia să vedem cum putem să reparăm ce s-a stricat. Mai îndreptăm 
pe ici pe colo ce e strâmb, mai peticim pe ici pe colo ce e rupt, mai îmbunătăţim ce e rău”. Ar fi 
putut face asta şi în mod cert l-ar fi costat mai puţin. Dar Dumnezeu a spus: „Nu mai putem face 
nimic cu vechea viaţă a omului. Nu se mai poate repara nimic. Trebuie înlocuită cu totul. Oamenii 
au nevoie de o viaţă nouă. Oamenii au nevoie de o naştere din nou ca să poată trăi o viaţă nouă.” 

Acest lucru a fost atât de greu de înţeles penru renumitul rabin Nicodim, încât i se părea 
imposibil: „Învăţătorule, cum se poate naşte din nou un om bătrân ca mine, poate să intre în 
pântecele maicii sale şi să se nască din nou?” Şi Domnul i-a spus: Nicodim, „Adevărat îşi spun că 
dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Nicodim, 
viaţa ta trebuie înnoită, şi doar Duhul Sfânt poate face lucrul acesta. Nicodim, Dumnezeu s-a 
săturat de petecele şi cârpiturile voastre, Dumnezeu vrea să vă dea o viaţă nouă, şi doar aşa vă veţi 
putea apropia din nou de El.  

 Dragul meu, e prima zi a unui an nou, te bucuri pentru el şi e normal să fie aşa. Dar dă-mi 
voie să te întreb: viaţa ta este şi ea nouă? Sau mai vrei şi anul acesta să pui peticul nou al anului la 
haina veche a vieţii tale? De ce binecuvântare îţi face Dumnezeu parte: să trăieşti fiecare zi a unui 
an nou, într-o viaţă nouă! Ce binecuvântare că Isus Cristos poate face totul nou, chiar şi vieţile 
noastre distruse de păcat! O să profiţi de această oportunitate extraordinară, sau o să spui: mai pun 
un petic la viaţa mea veche să văd dacă mai rezistă. Doar anul acesta.  

Dă-mi voie să te întreb: „Curăţit eşti de Isus şi înnoit, curat prin sângele lui Isus, eşti 
născut din nou de patimi mântuit, prin sfânt sânge al lui Isus?” L-ai lăsat pe Isus Cristos să te facă 
un om nou? Să-ţi dea o viaţă nouă? Dumnezeu vrea să fii copilul Lui, să faci parte din familia Lui. 
Până acum erai rob. Rob al firii pământeşti, rob al păcatului, rob al celui rău. Cristos a murit pentru 
tine ca să te facă cun copil de Dumezeu. Lasă-l să te înnoiască! Isus Cristos poate să facă toate 
lucrurile noi. Biblia spune că toţi cei ce sunt în Cristos sunt făpturi noi. Ei gândesc altfel, ei 
vorbesc altfel, ei trăiesc altfel, pentru că sunt fiinţe noi. Apostolul Pavel spunea: „Am fost răstignit 
împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care 
o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20). Ce transformare radicală în viaţa acestui om! Altădată era 
arogant, era plin de ură împotriva urmaşilor lui Cristos, dar după întâlnirea cu Isus Cristos, viaţa i-a 
fost înnoită şi apoi Cristos a însemnat totul pentru el. Avea să spună peste câţiva ani de zile, fiind 
în lanţuri pentru credinţa în Salvatorul lui: „Căci pentru mine a trăi este cristos, şi a muri este un 
câştig” (Filipeni 1:21). Poţi să spui şi tu asta?  

B. O destinaţie nouă pentru cei răscumpăraţi. În primul verset din pasajul pe care l-am 
citit, Ioan spune: „Apoi (este vorba de momentul după judecata finală) am văzut un cer nou şi un 
pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era”. Restaurarea 
pământului şi înnoirea lui a fost o doctrină în care sfinţii au crezut dintotdeauna. Ei au crezut că 
Dumnezeu va face o lume nouă, lipsită de blestem, necazuri, chinuri şi păcat; o lume în care să 
locuiască toţi cei credincioşi. Apostolul Petru spune în a doua sa epistolă: „Ziua Domnului va veni 
ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură 
şi pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de 
oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei 
lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 
Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea” (2 Petru 3:10:13). Profetul Isaia spunea şi el din partea Domnului: „Căci iată, Eu 
fac ceruri noi şi un pământ nou, aşa că nimeni nu-şi va amai aduce aminte de lucrurile trecute, şi 
nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isaia 65:17). 

 Sunt multe lucruri pe care nu le înţelegem cu privire la ce se va întâmpla la sfârşitul 
istoriei, dar un lucru este cert: răscumpăraţii lui Cristos, Biserica Sa mântuită, Mireasa Sa slăvită 
va locui pentru totdeauna cu Mirele ei într-un loc lipsit de orice rău şi orice păcat. Locul acela este 
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foarte frumos descris de autorii Scripturii, dar cum va fi cu adevărat nici nu ne putem imagina. 
Pavel spunea: „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). Isus Cristos este marele Dumnezeu care face marile transformări. El nu vrea să peticească 
lucrurile, El vrea să le înnoiască complet. El vrea să-şi ducă mireasa într-o casă nu renovată, ci 
nouă. El a spus: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri, Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă 
duc să vp pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti unn loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:2-3). 


