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„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



Procesul de restaurare. Isaia 65:17-25.

Restaurarea divină. Isaia 66:1-18.

Cooperarea umană la restaurare:

Răspândirea mesajului. Isaia 66:19-20.

Preoţia universală. Isaia 66:21.

Restaurarea finală. Isaia 66:22-24.

Planeta în care trăim seamănă din ce în ce mai puţin 
cu originalul creat de Dumnezeu. Păcatul a făcut 
ravagii asupra naturii şi umanităţii. Atât umanitatea, 
cât şi planeta au nevoie de o restaurare completă.

Planul iniţial al lui Dumnezeu a fost de a folosi 
poporul Israel astfel încât, începând de la Ierusalim, 
totul să fie restabilit treptat. În faţa respingerii lui 
Israel, Dumnezeu şi-a adaptat planurile. 



„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)

Pe Noul Pământ, „leul va mânca paie ca boul” 
(v. 25). Natura va reveni la starea sa iniţială de 
perfecţiune.

Dar Dumnezeu nu intenţiona să facă o schim-
bare drastică, instantanee. A vrut ca totul să se 
îmbunătăţească puţin câte puţin. Ierusalimul 
urma să fie un loc în care speranţa de viaţă să 
depăşească cu mult 100 de ani (v. 20), 
pământul să producă fructe din abundenţă (v. 
21), iar oamenii să trăiască în pace (v. 22). 

Acolo, locuitorii altor naţiuni aveau să meargă, până când toţi 
aveau să accepte Evanghelia şi Dumnezeu urma să restabilească 
complet lumea şi să acorde viaţa veşnică umanităţii. 



„Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate 
limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.” (Is. 66:18)

La restaurare, Dumnezeu ia în considerare pe cel care „tre-
mură de cuvântul Meu” (v. 2, 5). Restaurarea divină implică: 

Respingerea ipocriţilor (v. 3).

Restaurarea celor umili (v. 5).

Pedepsirea celor care au făcut rău sfinţilor (v. 5).

Mângâierea credincioşilor (v. 13).

Distrugerea idolatrilor (v. 17).

Înainte de restaurarea finală şi 
completă, Dumnezeu Însuşi îi va 
atrage pe toţi către El pentru a-I 
vedea slava (v. 17). 

Scopul lui Dumnezeu este ca toată lumea să participe la 
restaurare. Cea mai mare dorinţă a Sa este ca toţi să 
răspundă afirmativ chemării Sale (1 Tim. 2: 4). 



În planul iniţial, după restaurarea Ierusalimului 
(Israel), el va trimite evanghelişti în toate părţile 
lumii. 

Dar Israel l-a respins pe Mesia care 
a venit să-l restaureze. Din acest 
motiv, Isus a încredinţat bisericii 
creştine vestirea mesajului divin 
(Matei 28:19-20). 

În doar o generaţie, mesajul a ajuns în întreaga lume cunoscută 
(Coloseni 1:23). Dar mai este mult de lucru.

Cei convertiţi prin lucrarea noastră sunt o ofrandă către Dumnezeu 
(Isaia 66:20). Împreună cu ei, fiecare dintre noi este o „jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu” (Romani 12:1). 



„Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi”, zice Domnul.” (Isaia 66:21)

Cine sunt „ei”?

„Ei” sunt neamurile, convertiţii tuturor naţiunilor, 
uniţi cu convertiţii israeliţi (Efeseni 2:14).

Cu toţii suntem o naţiune de preoţi (1 Petru 2: 9). 
Această preoţie nu se bazează pe preoţia levitică, ci 
derivă din preoţia marelui nostru preot: Isus (Evrei 
6:20). 

Dar înălţarea neamurilor nu presupune umilirea 
evreilor. Pavel compară poporul lui Dumnezeu cu 
un măslin ale cărui ramuri originale sunt poporul 
lui Israel care îşi împarte locul cu ramuri altoite, 
adică neamurile (Rom. 11:17-18).

În biserica lui Dumnezeu suntem cu toţii egali şi cu 
toţii avem o misiune de îndeplinit. 



„În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va 
veni orice făptură să se închine înaintea 

Mea”, zice Domnul.” (Isaia 66:23)
Restaurarea finală implică o reînnoire completă a 
cerurilor şi a pământului, care vor rămâne - împreună 
cu locuitorii lor - pentru eternitate (Isaia 66:22). 

În fiecare sâmbătă ne vom închina 
împreună lui Dumnezeu şi în fiecare lună 
ne vom întâlni pentru a lua din rodul 
pomului vieţii (Apoc. 22: 2). Şi toate 
acestea datorită marelui sacrificiu pe care 
Isus l-a făcut pentru noi!

Isaia îşi încheie cartea printr-o notă de 
avertizare: oricine nu vrea să trăiască 
veşnic va suferi moartea veşnică (Isaia 
66:24; Apoc. 20:14-15). 

Pe acest pământ nou „nu va mai exista moarte, nu 
va mai fi jale, nici plâns, nici durere” (Apoc. 21: 4). 



„Prietene peregrin, ne găsim încă în mijlocul
umbrelor şi zarvei frământărilor pământului dar,
în curând, Mântuitorul nostru trebuie să Se arate,
ca să aducă eliberare şi odihnă. Să privim prin
credinţă viitorul binecuvântat, aşa cum a fost
descris de mâna lui Dumnezeu. Acela care a
murit pentru păcatele lumii deschide larg porţile
Paradisului tuturor celor care cred în El. În
curând, lupta va fi sfârşită, biruinţa câştigată. În
curând, vom vedea pe Acela în care sunt
concentrate nădejdile noastre de viaţă veşnică.
Şi în faţa Sa, încercările şi suferinţele vieţii
acesteia vor părea o nimica.”

E.G.W. (Profeţi şi regi, pag. 731)



„Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi 
păcătoşii nu mai există. Universul întreg 
este curat. O singură vibraţie de armonie 
şi de bucurie străbate prin creaţiunea 
imensă. De la Acela care a creat toate se 
revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin 
domeniile spaţiului fără sfârşit. De la 
atomul minuscul şi până la lumile cele 
mari, toate lucrurile, însufleţite şi 
neînsufleţite, în frumuseţea lor 
neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, 
declară că Dumnezeu este iubire.”

E.G.W. (Tragedia veacurilor, pag. 671)
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