Studiul 13 – Renaşterea planetei Pământ
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Renaşterea planetei Pământ
Textul de memorat: „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.” (Isaia 65:17)

Duminică, 21 martie – Ceruri noi şi un pământ nou (Isaia 65:17-25)
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."
2. –

Luni, 22 martie – „Voi strânge toate neamurile” (Isaia 66:1-19)
3. Isaia 66:1-19; 1. Aşa vorbeşte Domnul: "Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este
aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca
locuinţă?
2. Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa - zice Domnul. Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de
cuvântul Meu.
3. Cine înjunghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfeşte un miel este
ca cel ce ar rupe gâtul unui câine; cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc;
cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceştia îşi aleg căile lor, şi sufletul lor găseşte
plăcere în urâciunile lor.
4. De aceea, şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem,
căci, când am chemat Eu, n-au răspuns, şi, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău
înaintea Mea şi au ales ce nu-Mi place!"
5. Ascultaţi cuvântul Domnului, voi care vă temeţi de cuvântul Lui: "Iată ce zic fraţii voştri care vă
urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: "Să-Şi arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria!" Dar ei vor rămâne de ruşine!"
6. Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă
vrăjmaşilor lui plata cuvenită!
7. "Înainte ca să simtă dureri, a născut şi înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naştere unui fiu.
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8. Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într-o zi?
Se naşte un neam aşa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii!
9. Aş putea să deschid pântecele mamei şi să nu las să nască? - zice Domnul. - Eu, care fac să nască,
aş putea să împiedic oare naşterea? - zice Dumnezeul tău.
10. Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi înveseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi bucuria
cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns,
11. ca să fiţi săturaţi bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătaţi în totul de plinătatea slavei lui."
12. Căci aşa vorbeşte Domnul: "Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu, şi slava neamurilor, ca un
pârâu ieşit din matcă, şi veţi fi alăptaţi, veţi fi purtaţi în braţe şi dezmierdaţi pe genunchi.
13. Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!"
14. Şi când veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, şi oasele voastre vor prinde putere ca
iarba. - Domnul îşi va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I simtă
mânia.
15. Căci iată, Domnul vine într-un foc, şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic,
şi ameninţările, în flăcări de foc.
16. Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile, şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei
ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.
17. Cei ce se sfinţesc şi se curăţă în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă şi
carne de porc, şi şoareci, şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri - zice Domnul.
18. Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate
limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.
19. Şi voi pune un semn între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la
Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate care n-au auzit vorbinduse niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri.
4. Isaia 66:3; Cine înjunghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfeşte un
miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine; cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge
de porc; cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceştia îşi aleg căile lor, şi sufletul lor
găseşte plăcere în urâciunile lor.
5. Isaia 66:18,19; 18. Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate
neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.
19. Şi voi pune un semn între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la
Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate care n-au auzit vorbinduse niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri.
Isaia 66:5; Ascultaţi cuvântul Domnului, voi care vă temeţi de cuvântul Lui: „Iată ce zic fraţii voştri care
vă urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: „Să-Şi arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria!”
– Dar ei vor rămâne de ruşine!”

Marţi, 23 martie – Fiecare răscumpărat, un misionar (Isaia 66:19-21)
6. Isaia 66:19,20; 19. Şi voi pune un semn între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din
Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate care nau auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre
neamuri.
20. Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, în care şi
pe tărgi, pe catâri şi pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim - zice Domnul - cum îşi aduc
copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la Casa Domnului.
7. Isaia 66:21; Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi – zice Domnul.
1 Petru 2:9,10; 9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe
care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată;
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10. pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu
căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.
Exodul 19:6; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei
spune copiilor lui Israel.

Miercuri, 24 martie – Un popor de credincioşi (Isaia 66:21)
8. Matei 28:19; Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh.
Faptele 26:20; Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la
Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.
Galateni 3:28; Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici
parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
Coloseni 3:11; Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici
barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.
1 Timotei 3:16; Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a
fost înălţat în slavă.”
9. –

Joi, 25 martie – „Aşa vor dăinui…” (Isaia 66:22-24)
10. Isaia 66:22; Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui
înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
11. Isaia 66:23; În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea zice Domnul.
12. Isaia 66:24; Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva
Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru
orice făptură.

Şcoala de Sabat audio
Responsabil de text: Viorel Tronaru
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