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Rezumatul Studiului 2 - O criză în conducere 
 
A  Contextul viziunii. 

� Ozia a fost un slujitor credincios al lui Dumnezeu şi a primit mari abilităţi. El a fost un 
mare strateg, constructor şi fermier (2 Cr. 26: 5-7, 9-10,15). 

� Dar voia să fie mai mult decât îi ceruse Dumnezeu să facă. El a aspirat să 
îndeplinească funcţii preoţeşti şi Dumnezeu l-a pedepsit cu lepră (2 Cr. 26:16,19,21). 

� În această perioadă, oraşul părea să fie infectat cu o „lepră” morală. Ei aveau nevoie 
de Isaia pentru a-i prezenta Împăratului sfânt, curat, nemuritor şi perfect. 

B  Sfinţenia lui Dumnezeu. Isaia 6:1-4. 
� Ozia a vrut să apară înaintea lui Dumnezeu şi a fost rănit de sfinţenia Lui. Dumnezeu a 

apărut în faţa lui Isaia şi a fost transformat de sfinţenia Lui. 
� Aşezat pe un tron înalt şi sublim, prezenţa lui Dumnezeu a acoperit totul. Uşile 

tremurau şi fumul umplea templul. Fiinţele cuprinse de flăcări [serafim înseamnă „cel 
care arde”] l-au înconjurat şi l-au lăudat, proclamând sfinţenia lui Dumnezeu. 

� Mesajul era clar: Dumnezeu este sfânt şi cere sfinţenie (Lev. 11:45; 19:2; 20:26; 1 P. 
1:16). La fel ca Ezechiel, Daniel sau Ioan, credinţa lui Isaia a fost întărită prin această 
viziune (Ez. 1; Dan. 10; Apoc. 1). 

C  Transformarea lui Isaia. Isaia 6:5-7. 
� Având în vedere asemănarea cu Ziua Ispăşirii, unde fumul a umplut Sfânta Sfintelor, 

ascunzând preotul de slava directă a lui Dumnezeu, este de înţeles că Isaia s-a simţit 
judecat ... şi condamnat! 

� Cărbunele aprins a fost luat de pe altarul de aur, unde s-a oferit tămâia mijlocitoare. 
Prin urmare, a reprezentat mijlocirea lui Isus, singurul capabil să ierte păcatul şi să-i 
transforme pe credincioşi. 

D  Însărcinarea. Isaia 6:8. 
� Încurajat de iertarea divină, Isaia a fost motivat să se ofere voluntar pentru a 

îndeplini misiunea pe care Dumnezeu a vrut să-l trimită. 
� Pavel ne îndeamnă să mergem cu încredere la Sanctuar, în faţa tronului lui 

Dumnezeu, şi să găsim har, pentru că acolo se află Isus mijlocind pentru noi (Evrei 4: 
14-16). 

� La urma urmei, în Sanctuarul Ceresc, credinciosul îşi găseşte mângâiere pentru 
suferinţele şi puterea sa de a-şi îndeplini misiunea (Psalmul 73:17; Apocalipsa 5: 4-6). 

E  Mesajul. Isaia 6:9-13. 
� Scopul lui Dumnezeu este ca toţi să se pocăiască şi să fie mântuiţi (Ioan 3:16; 2 Petru 

3: 9).  
� Prin urmare, El trimite continuu mesaje de mustrare prin mesagerii săi (şi fiecare 

credincios este un mesager al lui Dumnezeu). 
� Aceste mesaje provoacă două tipuri de reacţii: acceptarea sau respingerea. Ca şi în 

cazul faraonului, cu cât mesajul este respins, cu atât inima se împietreşte, urechile se 
închid şi ochii orbesc. 

� Cei puţini care o acceptă sunt numiţi „sămânţă sfântă” (Isaia 6:13). 
  


