Rezumatul Studiului 12 - Dorinţa neamurilor
A Mântuirea personală:
 „Un zid de despărţire”. Isaia 59:1-15.
— La întrebarea „La ce […] tu nu vezi?; [...] Nu ţii seama?” (Isaia 58:3), Dumnezeu răspunde: „Mâna
Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă” (Isaia
59:1).
— În continuare (v. 2), el clarifică faptul că problema nu este în Dumnezeu, ci în om. Păcatul
creează o despărţire între Dumnezeu şi om. Confruntat cu această separare, omul fuge,
distanţându-se de Dumnezeu şi dăruindu-se din ce în ce mai mult păcatului (Geneza 3:8).
— Atâta timp cât rămânem înrădăcinaţi în păcatele noastre şi nu vrem să mergem la Dumnezeu
(adică să ascultăm vocea rugătoare a Duhului Sfânt), va exista în continuare o barieră de
netrecut între Dumnezeu şi noi.
 Cine este iertat? Isaia 59:16-21.
— Pe ce se bazează mântuirea?
(1) Dacă baza este părăsirea nelegiuirii, adică să încetăm să păcătuim: avem o problemă
serioasă, pentru că „nu este niciunul care să facă binele” (Romani 3:12).
(2) Dacă baza este acceptarea ofertei de iertare a lui Dumnezeu: Suntem pe drumul cel bun
(Isaia 1:18; Ieremia 31:34). În plus, este gratuită! (Romani 3:24).
— Ce înseamnă să te întorci de la păcat?
— Desigur, pentru a accepta iertarea trebuie să existe pocăinţă şi dorinţa de a părăsi păcatul
(Fapte 3:19). Credinţa prin care suntem mântuiţi se manifestă prin faptele noastre (Iacov 2:18).
 Un apel universal. Isaia 60.
— Cei dintre noi care am fost luminaţi de lumina Mântuirii, trebuie să reflectăm acea lumină şi să
luminăm lumea cu ea (Matei 5:14).
(1) Noe a fost un „Propovăduitor al neprihănirii” pentru lumea antediluviană (2 Petru 2:5)
(2) Legământul lui Dumnezeu cu Avraam a inclus o binecuvântare pentru toate naţiunile (Gen.
22:18)
(3) Isus a însărcinat biserica să ducă Evanghelia „până la marginile pământului” (Fapte 1:8)
— Pentru toţi cei care acceptă Mântuirea, Dumnezeu face această promisiune: „Nu soarele îţi va
mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe
vecie şi Dumnezeul tău va fi slava ta.”(Isaia 60:19)
B Mântuire universală:
 „Anul de îndurare al Domnului”. Isaia 61:1-3.
— Care este lucrarea lui Mesia în timpul „anului de îndurare al lui Iehova”?
— Această lucrare a fost doar pentru Isus (Luca 4:16-21) sau este şi lucrarea noastră de a anunţa
„anul de îndurare al lui Iehova”?
 O zi de răzbunare. Isaia 61:2.
— În Nazaret, Isus a încetat să citească Isaia chiar înainte de a vorbi despre ziua răzbunării. De ce?
— Lucrarea lui Isus în acel moment nu a fost de a judeca lumea (Ioan 12:47). Răzbunarea trebuia
să aştepte.
— La fel, acum nu este momentul să aşteptăm să se facă dreptate, ci mai degrabă suntem invitaţi
să lăsăm răzbunarea în mâinile lui Dumnezeu (Romani 12:20).
— Pentru că va veni ziua când Dumnezeu se va răzbuna pe vrăjmaşii Săi şi va împărţi dreptatea (Is.
63:4; Naum. 1:9; 2 Tes. 1:8; Apoc. 19:15). Şi o va face cu o echitate deplină, astfel încât fiecare
genunchi să se plece ca recunoaştere a dreptăţii divine (Is. 45:23; Fil. 2:9-11).
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