
Studiul 25 

Acasă, în sfârșit! 
 

 

 
Primele trei capitole ale Bibliei (Geneza 1, 2 şi 3) vorbesc despre planul inițial al 

lui Dumnezeu cu omul și felul cum a intrat păcatul în această lume; ultimele trei capitole 

ale Bibliei (Apocalips 20, 21 şi 22) ne spun cum va fi îndepărtat păcatul din această lume 

și cum Dumnezeu va readuce toate lucrurile la acea armonie desăvârșită care a fost 

distrusă prin păcat. Noi am văzut deja în studiul trecut faptul că Dumnezeu are să 

distrugă pentru totdeauna, în iazul de foc, orice urmă a păcatului și a blestemului adus 

de acesta. Acum urmează să studiem despre ceea ce Dumnezeu a promis celor mântuiți 

că va fi moștenirea lor atunci când păcatul va fi îndepărtat pentru totdeauna din 

univers. 

Căminul nostru ceresc  
1. Ce va face Isus după ce pământul este ars? Apoc. 21:1; (vezi și Is. 65:17)  

Apoi am văzut un ________ nou și un ___________________nou;  

NOTĂ: Isus, când a promis că cei blânzi vor moșteni pământul (Matei 5:5), nu a 

avut în vedere această lume plină de suferință, care geme sub blestemul păcatului. 

Moștenirea celor mântuiți este o lume cu totul diferită de aceasta: este pământul cel 

nou, în care va locui neprihănirea (2Pet. 3:13).  

2. Unde va fi așezat Noul Ierusalim după cei 1000 de ani? Apoc. 21:2 ,10  

Şi eu am văzut _____________________ din cer de la Dumnezeu, cetatea 

sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 

NOTĂ: Așa cum am studiat deja, cetatea se va coborî din cer, așezându-se pe acea 

măreață câmpie care se va crea acolo unde este acum muntele Măslinilor (Zah. 14:1 
,4-5). Cei nelegiuiți, care au fost înviați la sfârșitul celor 1000 de ani, vor încerca să 

atace cetatea, dar vor fi nimiciți de focul care se va coborî din cer (Apoc.20:9). În 

momentul acela, toți cei care nu se vor afla în cetate, vor fi aruncați în iazul de foc 

(compară Apoc.22:15 cu Apoc.21:8). La fel cum Dumnezeu a păstrat în mod 

miraculos corabia construită de Noe în mijlocul potopului care a distrus odată 

lumea, și cetatea sfântă va fi păstrată intactă în mijlocul focului care va distruge 

cerurile şi pământul de acum (2Pet. 3:7). Ea va continua în veșniciile nesfârșite să 

umple de slavă și lumină pământul făcut nou prin puterea creatoare a lui 

Dumnezeu. 

Apocalipsa 21:1-22:5  
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3. Unde va locui Dumnezeu când cetatea sfântă va fi adusă pe pământ? Apoc. 
21:3  

«Iată cortul lui Dumnezeu cu ________________! El va locui cu ei, şi ei 

vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.»  

NOTĂ: Amintește-ți că Dumnezeu nu va muta Împărăția Sa pe pământ pentru a-i 

converti pe cei pierduți. Împărăția Sa va fi stabilită aici numai după eradicarea 

păcatului. Planeta aceasta, singura care l-a urmat pe marele rebel în răzvrătirea față 

de Legea sfântă a lui Dumnezeu, va deveni centrul guvernării universului, locul 

unde Creatorul își va așeza tronul Său veșnic.  

4. Va avea fiecare un cămin frumos în cetatea lui Dumnezeu? Ioan 14:2-3 

În casa Tatălui Meu sunt ______________ locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş 

fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  

NOTĂ: Căminul tău din Noul Ierusalim va fi mai frumos decât îți poți imagina. 

Acolo, în cetatea sfântă, Isus a pregătit un loc pentru fiecare mântuit care pe acest 

pământ a fost străin și călător (Evrei 11:16). 

5. Care este perimetrul Cetăţii lui Dumnezeu? Apoc. 21:16  

[…] aproape ____________________ _____ de prăjini.  

NOTĂ: O prăjină este a cincea parte dintr-un kilometru, ceea ce înseamnă un 

perimetru de 2400 km. Fiind făcută ca un pătrat perfect, fiecare latură măsoară 600 

km. Cetatea deci are o suprafață de 360000 km pătrați, suprafață care este mai mare 

decât suprafața multor ţări de astăzi.  

6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate? Apoc.21:10-27  

a. vers. 11: Ea are slava lui __________________ .  

b. vers. 12 ,17-18: Zidul de iaspis are ____________ de coți înălțime.  

c. vers. 12-13 ,21: Ea avea _________ porți făcute din ______________ .  

d. vers. 14 ,19-20: Cetatea avea ________temelii din pietre prețioase.  

e. vers. 21: Străzile erau făcute din ____________ curat.  

f. vers. 23 ,25: Nu are nevoie nici de ____________, nici de __________ ca 

s-o lumineze; acolo nu va mai fi ______________.  
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7. Care este sursa de apă a cetăţii? Apoc.22:1  

[…] un râu cu apa ________________, limpede ca cristalul, care ieșea din 

______________ ____ ________________ al lui Dumnezeu și al Mielului.  

8. Ce hrană miraculoasă se va găsi acolo? Apoc.22:2  

[…] pomul ______________, rodind douăsprezece feluri de rod […]; şi 

__________________ pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.  

NOTĂ: Cei înviați la prima înviere, deși vor avea trupuri perfect sănătoase, se vor 

trezi din mormintele lor cu statura pe care au avut-o la moarte. De când Adam şi 

Eva au pierdut privilegiul de a mânca din rodul pomului vieții, rasa omenească a 

scăzut mereu atât în vitalitate (primii noștri părinți au trăit aproape o mie de ani), 

cât și în statură. Acest fruct va fi însă disponibil pentru cei mântuiți. El are darul de 

a menține viața fizică (Geneza 3:22). Frunzele, în schimb, au ca efect vindecarea, în 

sensul că, folosindu-le, mântuiții vor ajunge la statura de dinainte de cădere a lui 

Adam.  

Bucurie şi sănătate veșnică  
9. Vor exista oameni bolnavi în Noul Ierusalim? Isaia 33:24  

Niciun locuitor nu zice: «Sunt ______________!» 

10. Cum descrie Biblia desăvârșirea fizică și siguranța de care se vor bucura 
mântuiții?  

a. Ochii __________________ s-au deschis (Isaia 35:5).  

b. Urechile _________________ s-au destupat (Isaia 35:5).  

c. Șchiopul va _______________ ca un cerb (Isaia 35:6).  

d. Mutul va _________________ (Isaia 35:6).  

e. Lacrimile vor fi ____________________ (Apoc. 21:4).  

f. Nu va mai fi _______________________ (Apoc. 21:4).         

g. Nu se va mai auzi de _________________ (Isaia 60:18). 

h. Fiarele nu vor mai _________________ (Isaia 65:25).  

i. Un ________________ le va mâna (Isaia 11:6).  
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11. Ce fel de corpuri vom avea în Împărăția lui Dumnezeu? Filipeni 3:20-21  

El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face ________________ 

trupului slavei Sale […].  

NOTĂ: Isus a înviat și S-a înălțat având un trup de slavă, dar un trup real (Luca 

24:36-43). De asemenea, Adam şi Eva au fost creați ca oameni reali. Și noi vom fi 

oameni normali, cu minți sclipitoare şi corpuri perfecte, împărtășind o viață veșnică 

plină de împliniri și satisfacții.  

12. Se vor recunoaște oamenii unul pe celălalt în ceruri? 1 Corinteni 13:12  

[…] voi ________________ […] așa cum am fost și eu _____________ […].  

13. Ce activități vor avea sfinții pe noul pământ? Isaia 65:21  

Vor ________ case și le vor locui; vor ________ vii, și le vor mânca rodul.  

NOTĂ: În timp ce locuințele sfintei cetăți Îl au ca Arhitect și Constructor pe 

Domnul Hristos, răscumpărații își vor folosi creativitatea în construirea cu propriile 

mâini a caselor pe care le vor locui pe noul pământ.  

14. Putem noi să descriem pe deplin slava noii lumi? 1Corinteni 2:9  

«Lucruri pe care __________ nu le-a văzut, ___________ nu le-a auzit şi 

la _____________ omului nu s-au__________, așa sunt lucrurile, pe care 

le-a pregătit ___________ pentru cei ce-L __________________ .»  

15. Este cerul vrednic sa fie comparat cu suferințele şi încercările noastre 
actuale? Romani 8:18  

[…] suferințele din vremea de acum nu sunt ______________ ca sa fie 

_________ _____________cu slava viitoare […].  

NOTĂ: Nici nu vom avea vise urâte despre trecut, iar nenorocirile acestei vieți nu 

ne vor mai apăsa inima. Ele vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată (Isaia 65:17).  

16. Pe cine invită Isus în Împărăția Sa? Apoc. 22:17  

Și __________ ______ îi este sete, să vină; cine ___________ să ia 

__________ vieții fără plată!  

http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Filipeni+3.20-21
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Luca+24.36-43
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Luca+24.36-43
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=1Corinteni+13.12
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Isaia+65.21
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=1Corinteni+2.9
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Romani+8.18
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Isaia+65.17
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+22.17

