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Dorinţa neamurilor

Textul de memorat: „Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale.” (Isaia
60:3)

Duminică, 14 martie – „Un zid de despărţire” (Isaia 59)

1. Isaia 59:1; Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să
audă

Isaia 59:2; Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele
voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!

2. Geneza 3:8; Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi
omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.

Luni, 15 martie – Cine este iertat? (Isaia 59:15-21)

3. Romani 3:21-24; 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea
mărturisesc Legea şi Prorocii -
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi
peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

4. Romani 3:20,22; 20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece
prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi
peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.

Marţi, 16 martie – Un apel universal (Isaia 60:1,2)

5. Isaia 60:1,2; 1. Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.
2. Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi
slava Lui se arată peste tine.

6. Isaia 60:3; Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale.

7. Geneza 12:2,3; 2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi
vei fi o binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Miercuri, 17 martie – „Anul de îndurare al Domnului” (Isaia 61:2)
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8. Isaia 61:1; „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune

celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi
prinşilor de război, izbăvirea;

9. Luca 4:16-21; 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a
intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis
să tămăduiesc  pe cei  cu inima zdrobită,  să  propovăduiesc robilor  de război  slobozirea,  şi  orbilor
căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă
aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi
auzit.”

Isaia 61:1-3; 1. „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune
celor nenorociţi:  El  M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită,  să vestesc robilor slobozenia,  şi
prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi
cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit,  ca să fie numiţi „terebinţi  ai
neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”

Joi, 18 martie – „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2)

10. Isaia 61; 1. „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune
celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi
prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe
toţi cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai
neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”
4. Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite,
rămase pustii din neam în neam.
5. Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
6. Dar voi vă veţi numi preoţi  ai Domnului şi veţi fi numiţi  slujitori ai  Dumnezeului nostru, veţi
mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
7. În locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor
stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.
8. „Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata
lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
9. Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor
cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”
10. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat
cu  hainele  mântuirii,  M-a  acoperit  cu  mantaua  izbăvirii,  ca  pe  un  mire  împodobit  cu  o  cunună
împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
11. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească
semănăturile  ei,  aşa  va  face  Domnul  Dumnezeu  să  răsară  mântuirea  şi  lauda  în  faţa  tuturor
neamurilor.”

11. –
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