
Studiul 5 – Domn al păcii
Studiul 5

Domn al păcii

Textul de memorat: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl
vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)

Duminică, 24 ianuarie – Lumină peste Galileea (Isaia 9:1-5)

1. Isaia 9:1; Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în
vremurile  trecute a acoperit  cu ocară ţara lui  Zabulon şi  ţara  lui  Neftali,  în vremurile  viitoare va
acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.

2. Isaia 9:6,7; 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi
împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce
va face râvna Domnului oştirilor.

3. Isaia 9:1-5; 1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După
cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare
va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii
răsare o lumină.
3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum
se înveseleşte la împărţirea prăzii.
4.  Căci  jugul  care apăsa asupra lui,  toiagul  care-i  lovea spinarea,  nuiaua celui  ce-l  asuprea,  le-ai
sfărâmat, ca în ziua lui Madian.
5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor
fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.

Matei 4:12-25; 12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13. A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi
Neftali,
14. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15. „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,
16. norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în
umbra morţii a răsărit lumina.”
17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape.”
18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său
Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”
20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
21. De-acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan,
fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
22. Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.
23. Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei
şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.
24. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe
cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.
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25. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo
de Iordan.

Luni, 25 ianuarie – Un Copil pentru noi (Isaia 9:6,7)

4. Isaia 9:6,7; 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi
împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce
va face râvna Domnului oştirilor.

5. Luca 2:8-14; 8.  În  ţinutul  acela  erau nişte  păstori  care stăteau  afară  în  câmp şi  făceau de strajă
noaptea împrejurul turmei lor.
9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul
lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul:
11. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi
zicând:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Marţi, 26 ianuarie – Nuiaua mâniei lui Dumnezeu (Isaia 9:8–10:34)

6. Leviticul 26:14-39; 14. Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci,
15. dacă nesocotiţi legile Mele şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi
toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu,
16. iată ce vă voi face atunci: voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se
stingă ochii şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii
voştri.
17. Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei
ce vă urăsc vă vor subjuga şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.
18. Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele
voastre.
19. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, şi pământul de
aramă.
20. Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe pământ nu-şi
vor da roadele.
21. Dacă şi după aceasta vă veţi împotrivi şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de şapte ori mai
mult pentru păcatele voastre.
22. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele şi
vă vor împuţina; aşa că vă vor rămâne drumurile pustii.
23. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,
24. Mă voi împotrivi şi Eu vouă şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.
25. Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu; şi când vă
veţi  strânge  în  cetăţile  voastre,  voi  trimite  ciuma  în  mijlocul  vostru  şi  veţi  fi  daţi  în  mâinile
vrăjmaşului.
26. Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vi se va
da pâinea cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă veţi sătura.
27. Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,
28. Mă voi împotrivi şi Eu vouă cu mânie şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele
voastre.
29. Veţi mânca până şi carnea fiilor voştri, veţi mânca până şi carnea fiicelor voastre.
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30. Vă voi nimici înălţimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui, voi arunca trupurile
voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voştri, şi sufletul Meu vă va urî.
31. Vă voi lăsa cetăţile pustii, vă voi pustii locaşurile sfinte şi nu voi mai mirosi mirosul plăcut al
tămâiei voastre.
32. Voi pustii ţara, aşa că vrăjmaşii voştri care o vor locui vor rămâne încremeniţi văzând-o.
33. Vă voi împrăştia printre neamuri şi voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită, şi cetăţile
voastre vor rămâne pustii.
34. Atunci ţara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul cât va fi pustiită şi cât veţi fi în ţara vrăjmaşilor
voştri; atunci ţara se va odihni şi se va bucura de Sabatele ei.
35. Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese în anii voştri de Sabat, când o
locuiaţi.
36. În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă, în ţara vrăjmaşilor lor, voi băga frica; şi îi
va urmări până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie şi vor cădea fără să fie
urmăriţi.
37. Se vor prăvăli  unii  peste alţii  ca înaintea sabiei,  fără să fie urmăriţi.  Nu veţi putea să staţi  în
picioare în faţa vrăjmaşilor voştri;
38. veţi pieri printre neamuri şi vă va mânca ţara vrăjmaşilor voştri.
39. Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în
ţara vrăjmaşilor lor; îi va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor.

7. Isaia 9:8 – 10:2; 8. Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel.
9.  Tot  poporul  va  avea  cunoştinţă  de  el,  Efraim şi  locuitorii  Samariei,  care  spun  cu  mândrie  şi
îngâmfare:
10. „Au căzut nişte cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite; au fost tăiaţi nişte smochini din Egipt,
dar îi vom înlocui cu cedri.”
11. De aceea, Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmaşii lui Reţin şi va stârni pe vrăjmaşii lor:
12. pe sirieni, de la răsărit, pe filisteni, de la apus; şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu toate
acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este tot întinsă.
13. Căci nici poporul nu se întoarce la Cel ce-l loveşte şi nu caută pe Domnul oştirilor.
14. De aceea, Domnul va smulge din Israel capul şi coada, ramura de finic şi trestia, într-o singură zi.
15. (Bătrânul şi dregătorul sunt capul, şi prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.)
16. Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire, şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi.
17.  De aceea,  nici  Domnul  n-ar putea să se bucure de tinerii  lor,  nici  să  aibă milă  de orfanii  şi
văduvele lor, căci toţi sunt nişte nelegiuiţi şi nişte răi, şi toate gurile lor spun mişelii. Cu toate acestea,
mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este tot întinsă.
18. Căci răutatea arde ca un foc care mănâncă mărăcini şi spini, aprinde desişul pădurii, din care se
înalţă stâlpi de fum.
19. De mânia Domnului oştirilor, ţara parcă ar fi aprinsă, şi poporul este ca ars de foc; nimeni nu cruţă
pe fratele său,
20. fiecare jefuieşte în dreapta, şi rămâne flămând, mănâncă în stânga, şi nu se satură. La urmă îşi
mănâncă fiecare carnea braţului său:
21. Manase mănâncă pe Efraim, Efraim, pe Manase, şi amândoi împreună, pe Iuda. Cu toate acestea,
mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este tot întinsă. 
Capitolul 10
1. „Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte
2. ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe
văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani!

Miercuri, 27 ianuarie – Odrasla şi Vlăstarul (Isaia 11)

8. Isaia 11:1; Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.

Zaharia 3:8; 6:12; 8. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă care stau înaintea ta
- căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. - Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla.
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12. Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli
din locul Lui şi va zidi Templul Domnului.

9. Isaia 11:10; În ziua aceea,  Vlăstarul  lui  Isai  va fi  ca  un steag pentru popoare;  neamurile  se vor
întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.

Apocalipsa  22:16; „Eu,  Isus,  am trimis  pe  îngerul  Meu să  vă  adeverească  aceste  lucruri  pentru
biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”

10. Isaia 11; 1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
2. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie,
duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
3. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite,
4. ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi
pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
5. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său.
6. „Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul
de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş;
7. vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul,
8.  pruncul de ţâţă  se va juca la gura bortei  năpârcii,  şi  copilul  înţărcat  va băga mâna în vizuina
basilicului.
9. Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de
cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
10. În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, şi
slava va fi locuinţa Lui.”
11. În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său
risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele
mării.
12. El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi
ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului.
13. Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda,
şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim,
14. ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii răsăritului. Edom şi Moab
vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi.
15. Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi
în şapte pâraie, aşa că îl vor putea trece încălţaţi.
16. Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru
Israel în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.

11. (vezi textul de mai sus: Isaia 11)

Joi, 28 ianuarie – „M-ai mângâiat” (Isaia 12:1-6)

12. Isaia 12; 1. În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a
potolit, şi m-ai mângâiat!
2.  Iată,  Dumnezeu este izbăvirea mea,  voi fi  plin de încredere şi  nu mă voi teme de nimic;  căci
Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.”
3. Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii
4. şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre
popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!
5. Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!
6. Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.”

Apocalipsa 15:2-4; 2. Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu
lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei.
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3.  Ei  cântau  cântarea  lui  Moise,  robul  lui  Dumnezeu,  şi  cântarea  Mielului.  Şi  ziceau:  „Mari  şi
minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Împărate al neamurilor!
4. Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate
neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

13.  – 

Romani 3:24; Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în
Hristos Isus.
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