
• Pentru cine a spus Isus că va fi Noua Lume? (Pentru copiii Săi, cei care îi sunt credincioși lui Isus)

Doamne,
Ce viitor minunat ai pregătit pentru copiii Tăi! Când voi simți durere și tristețe, ajută-mă 
să-mi amintesc că într-o zi voi trăi cu Tine într-un Cer nou și Pământ nou, unde nu va mai fi 
suferință!
Amin. 

Celui (desfă-ți mâinile larg arătând spre ceilalți) ce îi este sete (prefă-te că bei) 

îi voi da să bea fără plată (întinde-ți mâinile în față cu palmele în sus) 

din izvorul (imită mișcarea unui val cu mâinile tale)

apei vieţii (încercuiește-ți inima). 

Apocalipsa 21:6b 

Sfârșitul „Poveștii Mărețe a lui Dumnezeu” este de fapt un nou început cu Isus, într-un Cer nou 
și Pământ nou, făcute de Dumnezeu. Când renunțăm la păcatele noastre și ne încredem în 
Isus, putem ști că această promisiune cu privire la viitor și acest nou început sunt și pentru noi.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

Isus a împărtășit o promisiune minunată cu Ioan, iar aceasta este și pentru toți oamenii care 
aleg să se încreadă în Isus și să-L urmeze. În lumea de astăzi, experimentăm durere, întristare 
și moarte. Dar aceste lucruri nu vor mai fi în Cerul nou și pe Pământul nou!

• Ce va dispărea pentru totdeauna din Cerul nou și Pământul nou? (Nu vor mai fi lacrimi, 
durere sau moarte.)

• Ce a văzut Ioan în viziunea sa? (Isus i-a arătat lui Ioan un Cer nou și un Pământ nou și Cetatea 
Sfânta a lui Dumnezeu, Noul Ierusalim.)

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Apocalipsa 1:17-18; 21:1-7
Cer nou și Pământ nou
O promisiune eternă

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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