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„Veniţi totuşi să ne 
judecăm, zice 

Domnul. De vor fi 
păcatele voastre cum 
e cârmâzul, se vor 

face albe ca zăpada; 
de vor fi roşii ca 

purpura, se vor face 
ca lâna”

Isaia 1:18



O criză de identitate. Isaia 1:1-9.

O evlavie aparentă. Isaia 1:10-17.

O jertfă de iertare. Isaia 1:18.

O ocazie de a decide. Isaia 1:19-31.

Un punct fără întoarcere. Isaia 5:1-7.

Isaia, fiul lui Amoz şi aparţinând descendenţei regale, a fost 
chemat în funcţia profetică încă de tânăr, spre sfârşitul 
domniei lui Ozia (790-739 î.Hr.), în timpul regentei lui Iotam
(aproximativ 750-739 î.Hr.). Slujirea sa a continuat timp de 
cel puţin 60 de ani, acoperind domnia lui Ozia, Iotam, Ahaz
şi Ezechia.

Cartea lui Isaia începe cu o declaraţie de criză de identitate 
a poporului lui Dumnezeu, o chemare la schimbare şi o 
ofertă de iertare de la Dumnezeu.



„Boul îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar 
Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” (Isaia 1:3)

2 Regi 15-20 şi 2 Cronici 26-32 conţin 
perioada istorică în care s-a dezvoltat 
slujirea lui Isaia.

La sfârşitul domniei lui Ozia, Dumnezeu 
face o proclamaţie, luând drept martori 
cerul şi pământul (v. 2-4): Israelul uitase 
cine era Domnul lor, îşi pierduseră 
identitatea.

Ca o consecinţă a lipsei de comuniune 
cu Dumnezeu, aceştia sufereau pierderi 
grave (v. 5-8). Dar a existat încă o 
rămăşiţă credincioasă (v. 9).



Ce făceau?

Ce li se întâmpla?

Ce făcea Dumnezeu?

A lăsat Sionul în 
picioare

A lăsat o rămăşiţă

Au părăsit pe Domnul

Au dispreţuit Sfântul

Depravări

Răutate şi păcat

Nu aveau cunoştinţă

Nu l-au înţeles pe Domnul

S-au revoltat împotriva Lui

Răni pe trup

Țara distrusă

Cetăţi în flăcări

Jefuiţi de duşmani

„Boul îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar 
Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” (Isaia 1:3)



În timp ce aduceau jertfe dând o aparenţă de evlavie şi se 
rugau ridicându-şi mâinile către Dumnezeu, acele mâini 
erau pline de sânge (v. 16) din cauza violenţei şi a 
nedreptăţii împotriva celor slabi (v. 17).

Ritualurile lor nu erau însoţite de pocăinţă. Erau goi, 
Dumnezeu îi considera păcătoşi.

Această greşeală a fost repetată de alte ori în poporul lui 
Dumnezeu (Mat. 23:23-28). Să ne examinăm pentru a nu 
face aceeaşi greşeală ca şi ei.

Cum ar putea un lucru rânduit de Dumnezeu să fie păcat (nelegiuire)?



„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii 
ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18)

Dumnezeu se oferă să schimbe roşul sângelui 
care a acoperit mâinile israeliţilor pentru albul 
purităţii Sale. El vrea să ne ierte păcatul şi să ne 
purifice inimile.

El ne cere doar să mergem la El cu intenţia de a 
ne clarifica conturile (pocăinţă).

Iertarea este însoţită de o schimbare a inimii 
(Ieremia 31:31-34). Când recunoaştem nevoia 
noastră de iertare, suntem gata să acceptăm tot 
ceea ce Dumnezeu trebuie să ne dea.



„De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării” (Isaia 1:19)

Dumnezeu propune soluţia, 
decizia ne aparţine (Deut. 30:19).

v. 19 v. 20

Nu veţi voi şi 
nu veţi 
asculta

Veţi fi 
înghiţiţi

Veţi voi şi 
veţi asculta

Veţi mânca 
cele mai 

bune roade

Isaia 1 prezintă o propunere de legământ 
similară cu alte legăminte făcute mai 
devreme şi comune în acel moment:

Relatarea realizărilor lui Dumnezeu.

Condiţiile legământului.

Referinţa martorilor.

Binecuvântări şi blesteme.

Oricât de mult am păcătuit sau 
cât de departe ne-am îndepărtat 
de Dumnezeu, nu există nicio 
limită a harului divin. El este 
întotdeauna gata să ne ierte.



„Ce aş mai fi putut face viei Mele şi nu i-am făcut?” (v. 4). 
Deşi iertarea lui Dumnezeu nu are limită, o putem limita 
respingând-o până când ajungem la un punct de fără 
întoarcere: păcatul împotriva Duhului Sfânt (Mat. 12:31-32; 
Evr. 6:4-6).

Încetarea ascultării apelurilor Duhului reprezintă un punct la 
care este greu de ajuns. Răbdarea divină nu oboseşte (2 Petru 
3:9). Chemarea Lui este continuă. Dumnezeu va face tot 
posibilul pentru a nu depăşi această limită.

Doar hotărârea noastră încăpăţânată de a nu dori să-L 
ascultăm poate face ca sufletul nostru să devină „pustiu” (v. 6).



„Mărturisirea păcatelor nu va fi 

primită de Dumnezeu dacă nu este 

însoţită de o pocăinţă sinceră şi de 

reformă. Trebuie să se vadă o 

schimbare hotărâtă în viaţă; orice 

lucru care constituie o ofensă la 

adresa lui Dumnezeu trebuie dat la o 

parte. Aceasta va fi urmarea unei 

adevărate căinţe, a unei adevărate 

păreri de rău pentru păcat.”

E.G.W. (Calea către Hristos, pag. 39)

„Întreaga noastră inimă trebuie să se supună lui 

Dumnezeu; dacă nu, nici o schimbare nu se va produce 

în noi prin care să fim făcuţi iarăşi asemenea Lui”

E.G.W. (Calea către Hristos, pag. 43)


