
                             2 Cronici 26   
  
I.Propăşirea lui Ozia: Influenţa bună – Înzestrare – Pasiuni – Faimă ! ( 1 – 15). 
  
II. Căderea lui Ozia: Mândrie – Cădere – Lepră – Izolare ! ( 16 – 23). 
 
 Motivul pentru care Ozia începe lucrarea atât de bine este Influenţa.  
   Iecolia= Dumnezeu e mare (mama lui )  
  Azaria sau Zaharia=ajutorul lui Dumnezeu !(preotul) 
 Ozia=tăria Lui Dumnezeu! 
2 Cron.24:2 Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieţii 
preotului Iehoiada.  
Ioas era orfan – luat de preot şi crescut şi educat, dar după ce Jehoiada moare la 
vărsta de 130 de ani, Ioas omoară pe fiul lui Iehoiada. 2 Cr.24:22                                                                                                                         
 
2 Cr.26:5. Ozia îL caută pe Domnul în timpul vieţii lui Zaharia. Cât trăieşte mama 
şi tata îL caut pe Domnul, vin la adunare, sunt pocăit, dar după aceea ? 
 
Saul din Tars este influenţat de preoţii cei mai de seamă – face crime ! 
Pavel este influenţat de Duhul Domnului – suferă pentru Domnul ! 
 
 2 Cronici 15:3 (multă vreme poporul era fără învăţători). 
Ozia este ales de popor ca împărat în unanimitate, pentru că poporul are încredere 
în preotul Zaharia.   
 
Astfel Ozia străluceşte prin cariera sa de: 
v.5 -15 : soldat – constructor – plugar – împărat – războinic cuceritor – inventator   
a săpat puţuri – vier.  
În prima parte a vieţii lui nu a demolat nimic (unii sunt cu demolarea), dar el a 
construit, a întărit. A dărâmat lucrurile rele şi a zidit pe altele bune în locul lor. 
 
Ozia a zidit cetăţi între duşmani.(6-8) 
Ozia  a zidit acasă.(9-15) 
 
Ozia este atât de mare încât este şi în spiţa de neam  a Domnului Isus. Matei 1:8,9. 
La 16 ani a ajuns împărat. 52 de ani de domnie. Ce tânăr capabil!  
 
Zaharia pricepea vedeniile trimise de la Domnul şi sfătuia cu înţelepciune poporul! 
 



A întărit Elotul: port strategic la Marea Roşie pierdut de tatăl său Amaţia arată 
punctul slab, locul în care suntem atacaţi cel mai adesea.  
Tu îţi ştii locul tău slab, dar îl întăreşti, sau îl pierzi?! 
 
v.15 Ozia a zidit turnuri de veghe:  
*Turn de apărare a credinţei = veghere, ocrotire, observa de la mare distanţă. Dacă 
Zaharia pricepea vedeniile, Ozia pricepea mişcarea inamicului.  
Ce combinaţie frumoasă – Ozia + Domnul ! ’’Ajutat în chip minunat’’! 
  
A săpat fântâni: putere, hrană, înviorare. 
 
Ozia ajunge faimos: v.8,15. Nu la voia întâmplării, autorul cărţii 2 Cronici, (Ezra 
sau Isaia) scrie:’’faima lui s-a întins până departe’’.. Parcă seamănă cu o altă 
faimă, nu? De 5 x Satan arată:’’eu,eu, eu...mă voi sui,voi fi..etc. Isaia 14:13,14. 
1 Imp.10 – faima lui Solomon. Cave ne cadas !  
Veghează să nu cazi ! Un ţepuş al satanei care să mă pălmuiască.(ap.Pavel) 
 
 Cine te influenţează pe tine? Cum te influenţează, în bine, în rău? Ce sfaturi 
primeşti, dai? Noi sutem fiinţe influenţabile: a fost o fata cuminte cât a fost acasă, 
dar s-a înhăitat cu nişte tineri răi şi .... 
 
Alege cine te influenţează în viaţă -  nu soarta este de vină ci, alegerea ta liberă dar 
greşită. 
 
Singurul care te influenţează în bine este Dumnezeu. Nici părinţii nu te 
influenţează bine uneori. Nu te lăsa influenţat de lume. Domnul te poate face                
dintr-un om de rând un fiu de Dumnezeu.  
Un alt exemplu rău este Saul. Un duh rău a venit peste el, în viaţa lui, şi Saul era 
muncit rău de acel duh rău. 
Ce prieteni ai? Te duc la dezmăţ sau la adunare?! 
 
II. II. Căderea lui Ozia: Mândrie – Cădere – Lepră – Izolare ! ( 16 – 23). Dar...ce 
contrast...v.16. 
A ajuns atât de mare Ozia încât i s-a urcat mărirea la cap: nu merit şi eu lauda, păi 
nu sunt şi eu cineva. Uită Ozia că Dumnezeu e Cineva, nu el. Pot să fie şi eu măcar 
pentru un pic...ca Dumnezeu. Vrea să intre în Locul Prea Sfânt Ozia. Satan cel din 
grădina Eden îi spune că şi el poate fi ca Dumnezeu, dar semeţindu-se, nu 
smerindu-se.  
Interesant ca Dumnezeu îşi doreşte atât de mult să fim ca El, şi parcă şi satan vrea 
asta, nu? Doar că satan schimbă metodele. Ozia era din seminţia lui Iuda.  



Cât a trăit pe pământ Domnul Isus nu  a intrat niciodată în Locul prea sfânt. El era 
din seminţia lui Iuda, nu din Levi. După ce moare şi înviază El este Marele nostru 
Preot.(Evrei 9:12,24 şi 10:19).  
Preoţii îl dau afară pe Ozia să-l ferească de păcat. 
 
Preoţii din timpul lui Iuda Iscarioteanul nu-l dau afară când intră în locul sfânt şi 
aruncă cei 30 de arginţi, ci doar îi spun:’’ce ne pasă nouă, treaba ta’’. 
 
Ozia se mânie şi apare lepra pe frunte. De ce pe frunte? Acolo s-a născut păcatul. 
Pe mitra marelui preot sta scris:’’Sfânt Domnului’’. Pe fruntea lui Ozia sta 
scris:’’păcat’’. Ce stă scris pe frunţile noastre? 
Ozia când i s-a pus păcatul în faţă s-a mâniat, nu s-a pocăit. Atunci şi Dumnezeu  
S-a mâniat şi l-a lovit cu lepră. 
 
v.21 – izgonit din casa Domnului ! Ce caracteristică!  
Ieşi afară din sfântul locaş, căci faci un păcat.Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste 
înaintea Domnului Dumnezeu.Nu numai că a pierdut sfântul locaş, ci şi poziţia 
avută până atunci. 
 
 Nu mai era bun pentru societate să o conducă,(locuia într-o casă de leproşi) 
nu mai era bun ptr.închinare (izgonit).  
(Ai zice, asta a meritat oare Ozia după câte  a făcut? Cum comentaţi?.....) 
 Mândria îi întunecă privirile. Ce bine ar fi fost dacă s-ar fi pocăit Ozia 
atunci. Cred că s-a pocăit după aceea, a avut timp ca lepros să mediteze la faptele 
lui bune şi rele. 
Ce bine ar fi dacă textul s-ar fi oprit în dreptul lui Ozia la v.15.(ultimul cuvânt este 
puternic) ! 
Din cauza acestui fapt , fiul său Iotam nu intră niciodată în casa Domnului.  
El are resentimente fată de casa Domnului. 2 Cron.27.2 
 Cum de unii încep atât de bine, şi o sfârşesc amarnic de rău? 
Efeseni 6:11’’armura Lui Dumnezeu’’- este invenţia Lui, nu a noastră, ca să puteţi 
ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 
 
 
 
 


