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Studiul 3

Când lumea ta se prăbuşeşte

Textul de memorat: „Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare.” (Isaia 7:9 dp)

Duminică, 10 ianuarie – Pericol dinspre nord (Isaia 7:1-9)

1. 2 Împăraţi 15:37,38; 16:5,6; 37. În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe
Reţin, împăratul Siriei, şi pe Pecah, fiul lui Remalia.
38. Iotam a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Şi în
locul lui a domnit fiul său Ahaz.
5. Atunci Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva
Ierusalimului, ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruie.
6. În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe
evrei din Elat, şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi.

Isaia 7:1,2; 1. S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că
Reţin,  împăratul  Siriei,  s-a  suit  cu  Pecah,  fiul  lui  Remalia,  împăratul  lui  Israel,  împotriva
Ierusalimului, ca să-l bată; dar n-a putut să-l bată.
2. Când au venit şi au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim!”, a tremurat inima lui Ahaz
şi inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul.

2. 2 Împăraţi 16:7-9; 7. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt
robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui
Israel, care se ridică împotriva mea.”
8. Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi l-a trimis ca
dar împăratului Asiriei.
9. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la
Chir şi a omorât pe Reţin.

2 Cronici 28:16; Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei.

Iacov 2:22; Ieremia 12:5; 22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a
ajuns desăvârşită.
5. Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu nişte
cai? Şi, dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniştită,  ce vei face pe malurile îngâmfate ale
Iordanului?

Luni, 11 ianuarie – Încercare de a-l opri pe rege (Isaia 7:3-9)

3. Isaia 7:3; Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieşi înaintea lui Ahaz, tu şi fiul tău Şear-Iaşub, la capătul
canalului de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului.

4. Isaia 7:4-9; 4. şi spune-i: „Ia seama şi fii liniştit; nu te teme de nimic, şi să nu ţi se înmoaie inima din
pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin şi a Siriei, şi din pricina
fiului lui Remalia!
5. Nu te teme că Siria gândeşte rău împotriva ta şi că Efraim şi fiul lui Remalia zic:
6. „Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem şi să punem împărat în ea pe fiul lui
Tabeel.”
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7. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Aşa ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc.
8. Căci Damascul va fi capitala Siriei, şi Reţin va fi capitala Damascului. Şi peste şaizeci şi cinci de
ani Efraim va fi nimicit şi nu va mai fi un popor.
9. Samaria va fi capitala lui Efraim, şi fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeţi, nu veţi
sta în picioare.”

Marţi, 12 ianuarie – O nouă şansă (Isaia 7:10-13)

5. Isaia 7:12; Ahaz a răspuns: „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.”

6. Isaia 7:13; Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea
oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?”

Miercuri, 13 ianuarie – Semnul necerut (Isaia 7:14)

7. Isaia 7:14; De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte
un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.

Joi, 14 ianuarie – „Dumnezeu este cu noi!” (Isaia 7:14)

8. Isaia 7:14; De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte
un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.
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