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A  Procesul de restaurare. Isaia 65:17-25. 
 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 schimbare 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. 

B  Restaurarea divină. Isaia 66:1-18. 
 La restaurare, Dumnezeu ia în considerare pe cel care „tremură de cuvântul Meu” (v. 2,5). 
 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). 
C  Cooperarea umană la restaurare: 
 Răspândirea mesajului. Isaia 66:19-20. 

— 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). 

 Preoţia universală. Isaia 66:21. 
— „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). 

D  Restaurarea finală. Isaia 66:22-24. 
 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). 

 


