
#16 

Cerul 

 
Dumnezeu a promis în Cuvântul Său, că Cerul este foarte real. Dumnezeu dorește să ne aibă 

alături de El pentru totdeauna în acest loc minunat. Mulți oameni au foarte multe concepții 

greșite despre Cer. Unii își imaginează că vor cânta la harpă, stând pe un nor divin; alții se văd 

mergând pe străzi de aur. În această lecție vom studia ce învață cu adevărat Biblia despre Cer 

și care va fi relația noastră cu Dumnezeu. 

 

1. Ce devenim atunci când ne punem încrederea în Isus pentru mântuirea noastră? Ioan 

1:12, 13 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu? Romani 8:17; Galateni 4: 7 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Un moștenitor este, de obicei, un fiu sau o fiică ce va moșteni într-o bună zi tot ce 

dețin părinții. Dacă ești un moștenitor al lui Dumnezeu și dacă Isus este acum fratele tău, 

atunci acest statut îți va fi oferit în ceruri. Tot ceea ce i-a fost promis lui Isus îți aparține și 

ție. Ce gând minunat! 

 

3. Ce îi este promis lui Isus, fratele nostru, și nouă ca fii și fiice ai lui Dumnezeu? Evrei 

1: 2 

________________________________________________________________________ 

 

4. Ce a promis Domnul Hristos că va pregăti pentru urmașii săi?  Ioan 14: 1-3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Imaginați-vi-l pe Fiul lui Dumnezeu cum pregătește totul pentru noi, cu entuziasm. 

Când avem oaspeți, ne place să ne asigurăm că totul este frumos pentru ei. În același mod, 

Isus este ocupat să se asigure că totul este perfect pentru noi. 

 

5. Cum descrie Biblia locul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi?  1 Corinteni 2: 9 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ce fel de loc este acesta? Evrei 11:10, 16 

________________________________________________________________________ 

 

7. Care este numele acestui oraș ceresc?  Apocalipsa 21: 2 

________________________________________________________________________ 

 



8. Cum descrie  Biblia Noul Ierusalim?  Apocalipsa 21: 17-25 

a. Versetul 18 – Zidul era de_____________________________________________ 

b. Versetul 18 – Cetatea era de __________________________________________ 

c. Versetul 21 – Cele douăsprezece porți erau douăsprezece __________________ 

d. Versetul 21 – Străzile erau din ________________________________________ 

e. Versetul 23 – Orașul nu avea nevoie nici de ______________________________ 

f. Versetul 25 – Nu va mai fi ____________________________________________ 

 

9. Care planetă va fi casa veșnică a copiilor lui Dumnezeu? Matei 5: 5  

________________________________________________________________________ 

 

10. De unde a spus Ioan că va veni Noul Ierusalim pe acest pământ? Apocalipsa 21:2,3,10 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Noul Ierusalim va fi capitala pe pământ, iar pământul va deveni centrul întregului 

univers. Imaginați-vă, planeta care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, va fi acum 

ridicată la statutul de centrul de comandă al întregului unives, iar Dumnezeu va împărți 

tronul Său cu noi.  

 

11. Cum va fi purificat pământul pentru a primi acest frumos oraș? 2 Petru 3:10-13 

________________________________________________________________________ 

 

12. Cum se va deosebi noul pământ de cel din zilele noastre? 

a. Apocalipsa 21: 1 ____________________________________________________ 

b. Isaia 35:1 __________________________________________________________ 

c. Isaia 60:18 _________________________________________________________ 

d. Isaia 65:25 _________________________________________________________ 

e. Apocalipsa 7:16 ____________________________________________________ 

 

13. Ce promite Dumnezeu că va face pentru cei care sunt alături de El în cer? Apocalipsa 

21: 4 

________________________________________________________________________ 

 

14. Care va fi statutul nostru în ceruri? Apocalipsa 3:21 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Ar fi fost destul de corect dacă, prin moartea lui Hristos, planetei noastre i s-ar fi 

înapoiat poziția originală în univers. Însă Dumnezeu ne înalță mult mai sus decât ar fi 

făcut-o dacă nu am fi păcătuit niciodată. El “se revanșează față de noi” pentru toată 

suferința și durerea pe care le-am îndurat și ne permite să domnim împreună cu El. El ne 

promite că vom purta până și coroane care reprezintă noul nostru statut de regi. Când se 

spune “Împăratul împăraților și Domnul domnilor”, este evident că noi suntem ceilalți 

împărați. Ce dragoste uimitoare a lui Dumnezeu pentru noi este descoperită aici! 

 

15. Cum vor fi trupurile noastre?  Filipeni 3:20, 21 

________________________________________________________________________ 

 



16. Cum era trupul lui Hristos?  Luca 24: 36-43 

________________________________________________________________________ 

 

17. Ce se va întâmpla cu legăturile de familie? Isaia 65:23; 66:22 

________________________________________________________________________ 

 

18. Vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu în ziua Sabatului? Isaia 66:23 

________________________________________________________________________ 

 

19. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le vom face în ceruri? Isaia 65: 17-22 

________________________________________________________________________ 

 

20. Ce a spus Isus că nu va face până nu va fi reunit cu noi în noua Împărăție? Luca 22: 

14-18; Marcu 14:25 

________________________________________________________________________ 

 

21. Ce a spus Isus că va face odată ce va reveni pentru noi? Luca 12: 35-37 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Isus nu a mai primit pâinea sau mustul de Paște de peste 2000 de ani. Refuză să facă 

acest lucru până când va putea să sărbătorească împreună cu noi în noua Împărăție.  

 

În mod remarcabil, la această sărbătoare specială, Însuși Isus ne va așeza la masă și ne va 

sluji! Ce gând incredibil acela că Isus trebuie să ne slujească nouă, în loc să-I slujim noi 

Lui! Dragostea Dumnezeului nostru pentru noi este atât de mare încât abia o putem 

cuprinde. 

 

 

Concluzie: Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât planeta care a 

păcătuit și L-a crucificat va deveni acum centrul întregului univers, iar noi 

vom sta împreună cu El pe scaunul Său de domnie. Ne iubește atât de mult 

încât dorește să fie cu noi pentru toată eternitatea. Pe măsură ce continuăm 

să aflăm cât de mult ne iubește Dumnezeu, dragostea și încrederea pe care 

o avem în El continuă să crească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #16 

 
Î. 1 – Copii ai lui Dumnezeu 

Î. 2 – Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos 

Î. 3 – Toate lucrurile de pe pământ și din univers 

Î. 4 – Un loc pentru noi 

Î. 5 – De nedescris 

Î. 6 – O cetate 

Î. 7 – Noul Ierusalim 

Î. 8 – a.Iaspis; b.Aur; c.Mărgăritare; d.Aur; e.Nici soare, nici lună; f.Noapte 

Î. 9 – Pământ 

Î. 10 – Din Cer 

Î. 11 – Prin foc 

Î. 12 – a. Nu există mare; b. Nu există deșert; c. Nu există violență; d. Animale îmblânzite; 

e. Nu ne va mai fi foame sau sete 

Î. 13 – El va șterge orice lacrimă din ochii noștrii 

Î. 14 – Vom sta împreună cu Hristos pe tronul Său 

Î. 15 – Asemenea trupului slavei Sale 

Î. 16 – Carne și oase 

Î. 17 – Vom fi împreună cu familiile noastre 

Î. 18 – Da 

Î. 19 – Se vor zidi case și se vor sădi vii 

Î. 20 – Nu va mânca și nu va bea de la masa Pascală 

Î. 21 – Ne va pune să stăm la masă și ne va sluji! 

 


