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Rezumatul Studiului 3 - Când lumea ta se prăbuşeşte 
 
A  Vremuri periculoase. Isaia 7:1-2. 

� Vremurile nu erau bune pentru regatul lui Iuda. Edom şi filistenii i-au provocat dificultăţi 
(2 Cr. 28: 17-18), iar regii lui Israel şi Siria şi-au unit forţele pentru a-l răsturna pe Ahaz şi a 
pune în locul său un rege „marionetă”: fiul lui Tabeel (Is. 7:6). 

� Motivul acestei invazii a fost să se întărească înainte de boom-ul militar al Asiriei, care, sub 
domnia lui Tiglat-Pileser al III-lea, începea să fie o ameninţare majoră. 

� Ca soluţie, regele necredincios, Ahaz a cerut ajutor asirian. Deşi atunci a părut a fi o idee 
bună, pe termen lung s-a întors împotriva lui (2 Regi 16:9; 2 Cron. 28:20). 

B  Crede ca să fii întărit. Isaia 7:3-9. 

� Ahaz a fost primul rege al lui Iuda care şi-a dus răutatea la extrem, sacrificându-şi propriii 
copii idolilor (2 Regi 16:3). Dumnezeu a permis aceste încercări pentru a-l trezi pe rege din 
nebunia sa neînfrânată. (2 Cronici 28:5,19) 

� Isaia l-a luat pe fiul său Şear-Iaşub („O rămăşiţă se va întoarce”) şi s-a dus la Ahaz pentru a-i 
aduce un mesaj de speranţă şi a-l ruga să se încreadă în puterea lui Dumnezeu (Isaia 7:3-4). 

� Pentru Dumnezeu, aceşti regi periculoşi [Peka şi Rezin] nu erau altceva decât fum. Dacă 
Ahaz s-ar fi încrezut în Dumnezeu, împărăţia lui ar fi rămas în picioare (Is. 7:5-7,9). 

C  Cere un semn. Isaia 7:10-13. 

� Dumnezeu şi-a pus toată puterea la dispoziţia unei fiinţe umane nelegiuite: „Cere un semn”, 
fiind dispus să facă orice pentru a naşte credinţa în inima lui Ahaz şi pentru ca aceasta să se 
întoarcă la El. 

� Dar Ahaz nu voia ca Dumnezeu să-l ajute. El şi-a închis total uşa inimii pentru a nu lăsa 
credinţa să intre. 

D  Semnul: o fecioară şi un copil. Isaia 7:14 p.p. 

� Dumnezeu decide să aleagă El însuşi semnul: în doi ani (înainte ca un copil să fie conceput, 
născut şi capabil să distingă binele de rău), cei doi regi inamici vor înceta să mai existe (Isaia 
7:14-16). 

� Întrucât cuvântul „fecioară” folosit aici nu implică virginitate sexuală, ci tineret, împlinirea 
imediată şi viitoare este clară: 
— Mama: 

(1) Imediată: Soţia lui Isaia (Is. 8:3-4) 
(2) Viitoare: Maria (Mat. 1:20-23) 

— Copilul: 
(1) Imediată: Maher-şalal-haş-baz (Is. 8:1,18) 
(2) Futuro: Isus (Luca 1:31) 

E  Emanuel, „Dumnezeu cu noi”. Isaia 7:14 u.p. 

� Dincolo de împlinirea ei imediată sau viitoare, aceasta este o profeţie universală: Dumnezeu 
este alături de noi, chiar şi atunci când trebuie să trecem prin situaţii dificile. 

� El este la fel de dispus să ne însoţească astăzi ca atunci când l-a însoţit pe Iacob în angoasa 
sa (Gen. 32:24-30) sau când a umblat prin foc cu cei trei tineri evrei (Daniel 3:23-27). 


