
Studiul 14 – Toate lucrurile noi
Studiul 14

Toate lucrurile noi

Textul de memorat: „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: «Iată, Eu fac toate lucrurile noi.» Şi a
adăugat: «Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.»” (Apocalipsa 21:5)

Duminică, 25 decembrie – Ceruri noi si un pământ nou

1. Isaia 65:17-25; 17. Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce
aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul
în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai
auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine
va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi
blestemat ca păcătos.
21. Vor zidi case şi le vor locui; vor sădii vii şi le vor mânca rodul.
22. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul;
căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
23.  Nu vor munci  degeaba şi  nu vor avea copii  ca să-i  vadă pierind,  căci  vor alcătui  o sămânţă
binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei.
24. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!
25. Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână.
Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.”

Isaia 66:22,23; 22. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, pentru ca altul să le
mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de
lucrul mâinilor lor.
23.  Nu vor munci  degeaba şi  nu vor avea copii  ca să-i  vadă pierind,  căci  vor alcătui  o sămânţă
binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei.

2 Petru 3:13; Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui
neprihănirea.

Apocalipsa 21:1-5; 1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul
dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul
lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie,
fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Luni, 26 decembrie – În templul lui Dumnezeu
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2. Apocalipsa 7:9-15; 9. După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere

nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare
înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
10. şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de
domnie, şi a Mielului!”
11. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor
patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui
Dumnezeu,
12. şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea,
puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”
13. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt
oare? Şi de unde au venit?”
14. „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au
spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în
Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.

Apocalipsa 21:3,22; 3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul
lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El
va fi Dumnezeul lor.
22. În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul
sunt Templul ei.

Apocalipsa 21:3; Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.
Ieremia 32:38; De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, dau cetatea aceasta în mâinile haldeilor şi în
mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi o va lua.
Ezechiel 37:27; Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Zaharia 8:8; Îi voi aduce înapoi, şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi
Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate.”
Evrei 8:10; 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.

Marţi, 27 decembrie – În prezenţa lui Dumnezeu

3. Matei 5:8; Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

1 Ioan 3:2,3; 2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar
ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.

Apocalipsa  22:3,4; 3.  Nu  va  mai  fi  nimic  vrednic  de  blestem acolo.  Scaunul  de  domnie  al  lui
Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.

1 Petru 1:22; Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o
dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

Miercuri, 28 decembrie – Gata cu moartea si lacrimile!

4. Apocalipsa 21:4; El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
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Isaia 25:8; Nimiceşte moartea pe vecie:  Domnul Dumnezeu şterge lacrimile  de pe toate feţele  şi
îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.

Apocalipsa 7:17; Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce
la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Apocalipsa 21:4; El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

1 Corinteni 15:54,55; 54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul
acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost
înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”

Isaia 65:17; Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de
lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.

Joi, 29 decembrie – Numele Lui pe frunţile lor

5. Apocalipsa  22:3-5; 3.  Nu va  mai  fi  nimic  vrednic  de  blestem acolo.  Scaunul  de  domnie  al  lui
Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui,
pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

6. Romani 4:2,3; 2. Dacă Avraam a fost socotit neprihănit  prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu
înaintea lui Dumnezeu.
3. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”

Şcoala de Sabat Audio
Responsabil de text: Viorel Tronaru
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