
  Emanuel – Dumnezeu cu noi ! 
 Cartea Isaia are 66 de capitole, din care în 39 prima parte şi 27 în cea de-a 
doua parte. Ea este citată în N.T. cel mai frecvent după cartea Psalmilor. Primele 
39 cap. oglindesc V.T. iar cele 27 de capitole se potrivesc ca număr cu cele 27 de 
cărţi ale N.T.  
Numele Isaia înseamnă ‚’’Salvarea vine de la Domnul’’!  
Această expresie:’’salvarea vine de la Domnul’’ apare de 22 de ori în această carte.  
Numele celor 2 copii ai lui Isaia oglindesc temele celor 2 mari părţi: 
-Şear- Iaşub,’’O rămăşiţă se va întoarce’’ (din Babilon). 40-66= Milă şi Mângâiere 
-Maher Şalal Haş Baz ,’’grăbeşte de prădează’’, biruinţa asupra Asiriei.                             
1-39=Judecată 
În ambele părţi se vede atât nevoia de salvare, cât şi gestul plin de îndurare al Lui 
Dumnezeu prin care se dăruieşte salvarea. 
Cartea este scrisă cu 700 de ani b.Ch. Isaia îşi începe lucrarea după moartea regelui 
rău Ozia, Isaia 6 şi 2 Cronici 26 (lepra lui Ozia), şi îşi sfârşeşte lucrarea omorât de 
Manase, un rege rău al Împ.de sud. Se pare că la porunca acestuia, Isaia este tăiat 
în două cu fierăstrăul. Evrei 11:37 
 
 Acum, vedem că nu omul controlează vremurile, ci vremurile îl controlează 
pe om (Miron Costin). S-a încercat şi încă se mai încearcă fel de fel de reţete 
pentru bunăstarea omenirii. Comuniştii au încercat. Ceauşescu a vrut să facă un om 
nou, dar au falimentat ruşinos şi au lasat în întuneric societatea vreme îndelungată, 
şi astăzi este la fel.Oamenii vor să avem o societate prosperă, dar fără Dumnezeu. 
 Soluţia: Fapte 3:19 ‚’’pocăiţi-vă dar, şi întoaceţi-vă la Dumnezeu, pentru 
ca...să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare’’. De unde vin aceste vremuri? 
Ce vremuri au trăit evreii? Vremuri de încercare=70 de ani robi în Babilon. 
Românii 40 de ani de comunism, ruşii70 de ani de comunism. Dumnezeu ne-a 
pedepsit. 
 Ce să facem ca acele vremuri să vină? Ce să facem ca aceste vremi să nu mai vină 
niciodată peste noi ? Isaia 32:14,15, Isaia 40:1-11 
 
  Isaia 7:3-15 

 Pentru că Dumnezeu nu considera că este vremea ca împărăţia lui Iuda să fie 
dusă în captivitate, El dorea să-l încurajeze pe împărat pentru ca acesta să nu facă o 
alianţă nechibzuită cu Egiptul (păcatul). Aşa că Dumnezeu i-a spus lui Isaia să se 
întâlnească cu Ahaz.  
 Aş dori să observăm câteva lucruri în acest verset.  
Mai întâi, Isaia trebuia să-l întâlnească pe Ahaz:  
-la capătul canalului de apă al iazului de sus (sau capătul apeductului iazului de 
sus). 2 Cronici 28 ne vorbesc despre Ahaz,un împărat rău, nepotul lui Ozia. 



Locul întâlnirii era foarte sugestiv. Acesta era apeductul sau canalul din care 
porneau apele dătătoare de viaţă pentru Ierusalimul însetat. Aici îşi puteau 
astâmpăra oamenii setea. Nu prea te satisface o conductă de apă dacă nu are şi un 
robinet undeva, de la care să poţi să bei. Trebuie să mergi de-a lungul conductei 
până dai de locul în care este făcut un cep sau este pus un robinet.  
  
 Această imagine este un simbol al faptului că nu veţi obţine nici o 
binecuvântare din acea casă a lui David, ci doar la sfârşitul acestei linii 
genealogice vine Acela care este “Apa vieţii”. Este vorba despre Domnul Isus 
Hristos. El a venit să aducă apa vieţii. 
  
Isaia trebuia să se întâlnească cu împăratul la:  
-iazul de sus. Cuvântul evreiesc tradus prin iaz este berekah, acesta provenind din 
rădăcina unui cuvânt care înseamnă binecuvântare. Vă asigur că în acel ţinut un iaz 
este o binecuvântare. Acelaşi cuvânt este folosit în Psalmul 84:6 – “Când străbat 
aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o 
acoperă cu binecuvântări (berakah).” 
 Observaţi, de asemenea, că este vorba de “iazul de sus”. Cuvântul tradus 
prin “de sus” este folosit de peste treizeci de ori pentru Cel Preaînalt. Despre 
Melhisedec se spune, în Geneza 14:18, că era preot al Dumnezeul Cel Preaînalt. 
Binecuvântarea Celui Preaînalt a fost dată “la capătul canalului de apă al iazului de 
sus”, atunci când Domnul Isus a intrat în această lume.  
  
 “Pe drumul de sus care duce la ogorul Înălbitorului” – drumul de sus este un 
drum înălţat deasupra terenului înconjurător pentru ca picioarele călătorilor să nu 
se murdărească.  
 Aplicaţia spirituală a acestui cuvânt este dată în Proverbe 16:17, unde este 
tradus prin “calea”: “Calea oamenilor drepţi este să se depărteze de rău; acela îşi 
păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.”  
 Acest drum de sus este calea sfinţeniei. Isaia foloseşte aceeaşi expresie în 
35:8 “Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea sfinţeniei (cea 
sfântă, în Cornilescu): nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru 
cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se 
rătăcească.” Acest simbol interesant se referă la Cel care este calea, adevărul şi 
viaţa. Psalmistul scria: “Ferice de cei care îşi pun tăria în Tine, în a căror inimă 
sunt croite drumuri” (Ps. 84:5). [În Cornilescu este: “în a căror inimă locuieşte 
încrederea”]. Adică, binecuvântat este cel care îl are în inimă pe Acela care este 
calea, adevărul şi viaţa. 



 Întâlnirea dintre Isaia şi Ahaz urma să aibă loc pe drumul care duce la ogorul 
Înălbitorului. Ogorul ’nălbitorului era locul în care oamenii se duceau să-şi spele 
rufele. Era spălătoria din vremea aceea.  
 Ca aplicaţie, dacă noi vrem ca vieţile noastre să fie curăţite, trebuie să venim 
la Domnul Isus Hristos. “Voi sunteţi curaţi prin cuvântul pe care vi l-am spus.”                
Ioan 15:3 
 Vedeţi aşadar că nu din întâmplare s-a dus Isaia în acel loc de întâlnire; 
acesta are o semnificaţie spirituală deosebită şi pentru noi. 
 
 Acolo, la aceaşi întâlnire aş vrea să mergem şi noi. Haideţi să vedem prin 
Cine (Isus) vin vremile de înviorare, unde trebuie să ne întâlnim cu Mesia (Ogorul 
Înălbitorului). Isaia 1:18 
 
Există 5 prezentări ale Robului în Isaia: 42:1-8;49:1-6;50:4-9;52:13-53:12. 
 
A.Prezentarea Robului: de obicei robul prezintă Stăpânul, dar aici este invers. La 
fel este prezentat Fiul de Tatăl în Matei 3:17 şi 17:5. Câtă cinste pentru un Rob. 
Omul de obicei a ajuns rob al păcatului, al plăcerilor şi al lucrurilor de care este 
stăpânit. Această robie aduce dezonoare, ruşine (păcatul este numit ruşinea 
popoarelor în Prov.14:34) şi în cele din urmă moartea. Rom.6:20-22. 
Fraţilor, ca să primim cinstea de rob al Domnului, trebuie să părăsim robia 
păcatului. 
B.Identitatea Robului: Robul Domnului este gata să slujească.Trăim într-o lume în 
care oamenii aşteaptă să fie slujiţi, şi foarte puţin să slujească. Prima caracteristică 
a Robului este slujirea. Matei 20:28 
Isaia 42:2-4: 
*Robul Îşi va face lucrarea nu ca să fie văzut de oameni, apreciat de ei, ci de 
Dumnezeu- Smerenia Robului 
* Robul va fi hotărât în lucrările Sale –hotărârea,determinarea Robului 
*Robul va restaura.v.3,7 
*Robul va judeca.v.1,3 
Isaia 50:4-10: 
*v.4 –înviorează pe cel doborât 
*v.5,6,7 doborât de Tatăl 
*v.8,9  ajutat de Tatăl. 
Isaia 50:10 ‚’’-cine dintre voi se teme – să asculte glasul Robului 
  -cine umblă în întuneric – să se încreadă în Numele Domnului 
*Robul Lui Dumnezeu aduce Lumină. Isaia 42, Isaia 9. Ioan scria:’’Eu Sunt 
Lumina lumii’’. Ioan 8:12 şi 1 Ioan 2:8 
* Robul Lui Dumnezeu aduce Pace. Isaia 9:6. Prinţul păcii va domni la Ierusalim. 



*Robul Domnului va aduce Mângâiere. Isaia 40. 
2 Cor.1:3,4; 2 Cor.7:6, Filipeni 2:1,2 Tes.2:16,17 – Duhul Sfânt aduce mângâiere ! 
Isaia 40:29,30 – Duhul este Cel ce-l întăreşte pe cel obosit. 
Prietenii lui Iov:’’nişte mângâietori supărăcioşi’’. Iov 16:2. Ăştia suntem noi ! 
Ioan 11:19’’mulţi căutau să le mângâie pe cele 2 femei dar ele aşteptau mângâierea 
de la Mesia, Hristos. 
Luca 2:25’’Simeon aştepta mângâierea lui Israel. 
Romani 15:4’’Scripturile dau mângâiere’’. 
 
L-ai primit pe acest Rob în inima ta? Eşti şi tu robul Domnului? Pentru că Robul a  
ascultat, Isaia 52:13 şi 53:12 arată ascensiunea Robului. Dacă noi vom fi găsiţi 
ascultători, şi noi vom fi înalţaţi cum niciodată nu am gândit.Amin? 
 
 
 


