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Isaia era un profet.  Datoria lui era să spună 
poporului ceea ce Dumnezeu îi spunea.

Uzia

Iotam

Ahaz

Hezechia



Poporul nu a vrut întotdeauna să asculte Cuvântul 
Domnului, dar Isaia niciodată nu s-a lăsat de 
Dumnezeu.
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Iotam

Ahaz

Hezechia



Isaia a predicat în timpul a patru mari împărați.

Uzia

Iotam

Ahaz

Hezechia



Împăratul Uzia a împărățit peste Iuda începând 
din orașul Ierusalim.  La început, Dumnezeu l-a 
binecuvântat pe Uzia fiind-că el a făcut ce este 
bine înaintea DOMNULUI.  Dar Uzia a devenit 
mândru și nu a mai ascultat de Dumnezeu.  El a 
devenit un lepros și a trebuit să locuiască afară 
din cetate până ce a murit.



Împăratul Uzia a împărățit pentru 60 de ani.  Când 
el a murit, fiul lui Iotam i-a luat locul și a împărățit 

pentru șaptesprezece ani.  Dumnezeu l-a 
binecuvântat pe Iotam fiind-că el asculta 
ce spunea Dumnezeu prin 
Isaia și alți profeți.



Fiul împăratului Iotam, a fost Ahaz. Ahaz avea 
douăzeci de ani când a început să împărățească în 
Ierusalim. Ahaz nu se 
temea de Dumnezeu.



El s-a închinat la idoli și dumnezei falși, și a condus 
pe mulți din poporul Domnului să facă la fel ca el.
Chiar dacă Isaia l-a înștiințat, 
Ahaz nu a vrut să asculte la 
înștiințările lui Dumnezeu.
El a murit când avea 
35 de ani.



Dumnezeu a binecuvântat pe 
următorul împărat, Hezechia, 
fiind-că el a scos toți idolii și 
dumnezeii falși, și s-a închinat 
Dumnezeului adevărat.  Când o 
armată vrăjmașă a atacat Iudea, 
Hezechia a știut că armata lui 
era prea slabă să câștige.  El a 
cerut lui Isaia să se roage 
Domnului pentru ajutor. 



Isaia a trimis următorul mesaj împăratului. „Așa 
vorbește Domnul – Să nu-ți fie frică de acest 
vrăjmaș ... Eu voi face ca el să cadă...” Nu mult 
după aceea, Dumnezeu a făcut ca 
armată vrăjmașă să plece fără a 
se lupta cu Hezechia.



Chiar dacă 
oamenii din jur 
nu se gândeau 
prea mult la
Dumnezeu, Isaia 
se gândea mereu 

la Dumnezeu.



Într-o zi, el a avut 
o vedenie, care 
este așa precum ai 
avea un vis când nu 
dormi.  În vedenie, 

Isaia a văzut
ce glorios și

măreț și
sfânt
este

DOMNUL.



„Pe cine să trimit?”
Dumnezeu a întrebat în 
vedenie. „Iată-mă, 
trimite-mă,” a răspuns 
Isaia.  El dorea să facă 
tot ceea ce-i va cere 
Dumnezeu, și să meargă 
oriunde îl va chema 
Dumnezeu.



Numai că Isaia a crezut că Dumnezeul îl va 
trimite undeva departe unde oamenii nu au 
mai auzit de Dumnezeu.  Dar nu, Dumnezeu 
nu a făcut aceasta.



Dumnezeu a spus lui Isaia să vorbească 
poporului lui în țara lui.  El trebuia să le 
spună că Dumnezeu este supărat de 
păcatele lor.



Mai erau și alte lucruri pe care Isaia trebuia 
să le spună poporului – lucruri minunate despre o 
Persoană care va fi un Salvator puternic și va veni 

să-i salveze de
la păcat și 
de la toți
vrăjmașii

lor.



Evreii numesc această Persoană „Mesia”.  
Chiar dacă ei așteptau ca Dumnezeu să-L trimită pe 
Mesia, mulți din popor trăiau ca și cum El niciodată 

nu va veni.



Toate 
lucrurile pe 
care le-a 
spus Isaia 
despre 
Mesia sunt 
scrise în 
această 
carte.



Chiar dacă 
el a scris 
despre aceste 
lucruri cu sute 
de ani înainte 
ca ele să se 
întâmple, tot 
ceea ce a spus 
Isaia despre 
Mesia s-au 
împlinit cu 
adevărat. 



Isaia a spus că 
Dumnezeu Însuși 
va da un semn.  

El a spus, „Iată o fată 
fecioară va naște un 
fiu și-i va pune 
numele Emanuel.”



Poporul a știut că Isaia 
vorbea despre Mesia lui 
Dumnezeu 

fiind-că o femeie nu 
poate fi fecioară și 
să nască un copil.

De asemeni,
numele Emanuel
însemnă Dumnezeu
este cu noi!



„Fiind-că Un Copil ni s-a 
născut, un Fiu ni s-a dat, și 
domnia va fi pe umerii Lui.  
Și El se va numi Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeul tare, 
Părintele veciniciilor, Domn 
al Păcii.” Isaia era așa de 
sigur că promisiunile lui 
Dumnezeu se vor împlini, el 
vorbea așa precum ele deja 
s-au întâmplat.  Aceasta se 
numește profeție.



Isaia a spus că Mesia va fi mare și va face lucruri 
minunate.  Dumnezeu de asemeni a spus lui Isaia să 
spună poporului că Mesia va suferi și va fi dat la 
moarte.  Isaia poate s-a gândit cum Mesia va 
fi mare și puternic și totuși slab și 
rănit.  Dar Isaia nu a argumentat 
cu Dumnezeu – el numai a repetat 
ceea ce Dumnezeu i-a spus 
să spună.  Dumnezeu va 
avea grijă ca profeția 
Lui să se împlinească.



Mesia avea să vină – nu numai pentru poporul Evreu.  
Dumnezeu a spus lui Isaia că Mesia va fi „o Lumină 
pentru Neamuri”.  Neamurile sunt popoarele din 
lume care nu sunt Evrei.  Dumnezeu iubește pe 
oricine și Mesia Lui avea să vină să binecuvânteze și 
să aducă mântuire până la capătul pământului.



Isaia Vede Viitorul

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Isaia 1, 6, 7, 9, 53

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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