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„Doamne al oştirilor, 
Dumnezeul lui Israel 

care şezi pe 
heruvimi! Tu eşti 

singurul Dumnezeu al 
tuturor împărăţiilor 
pământului! Tu ai 
făcut cerurile şi 

pământul!”

Isaia 37:16



Intervenţia umană:

Pregătirea pentru luptă. Isaia 36:1.

Victoria asirienilor. Isaia 36:2-20.

Intervenţia divină:

Protecţia lui Ezechia. Isaia 36:21-37:20.

Înfrângerea asirienilor. Isaia 37:21-38.

Victoria şi înfrângerea lui Ezechia. Isaia 38; 39.

Regele Ezechia a trebuit să plătească consecinţele unirii tatălui său 
Ahaz cu asirienii. Salmanasar al V-lea şi Sargon al II-lea au devastat 
Israelul şi i-au deportat populaţia. Acum, noul rege asirian, Sanherib, 
îl viza pe Iuda.

Ezechia s-a pregătit pentru luptă. Dar nu a făcut greşeala tatălui său. 
El a avut încredere în Dumnezeu drept sprijinul său pentru a înfrunta 
regele asirian.

În mijlocul acestei crize, Ezechia a trebuit să înfrunte războiul său 
personal împotriva morţii. 



„În al paisprezecelea an al regelui Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit 
împotriva tuturor cetăţilor fortificate ale lui Iuda şi le-a cucerit.” (Isaia 36:1)

Odată cu ascensiunea lui Sanherib la tronul asirian, Ezechia a văzut 
ocazia de a se elibera de jugul asirian.

Cu toate acestea, în 701 î.Hr., Sanherib a atacat Palestina, devastând 
regatul lui Iuda şi luând oraşul Lachiş, foarte aproape de Ierusalim. 

Tunelul lui Ezechia
Ezechia a făcut pregătiri pentru război prin 
întărirea zidurilor, blocarea fântânilor şi săparea 
unui tunel care asigura alimentarea cu apă a 
Ierusalimului (2 Cr. 32:1-6; 2 Regi 20:20). 

După ce a făcut tot ce a putut omeneşte, a încredinţat 
victoria singurului care l-a putut apăra: „cu noi este 
Domnul Dumnezeul nostru” (2Cr. 32: 7-8). Un exemplu 
excelent pentru noi astăzi. 



„Mai mult, m-am suit eu oare fără Domnul împotriva acestei ţări ca s-o 
distrug? Domnul mi-a zis: «Suie-te împotriva acestei ţări şi 

distruge-o!»” (Isaia 36:10)

În timp ce a asediat Lachish, Sanherib l-a trimis pe Rabşache să 
încerce să ia Ierusalimul terorizând poporul şi convingându-i să se 
răzvrătească împotriva lui Ezechia şi să predea oraşul.

Isaia 36:6 Nu se pot încrede în Egipt ADEVĂRAT FALS

Isaia 36:7 Nu se pot încrede în Dumnezeu, deoarece Ezechia a 
dărâmat înălţimile şi altarele ADEVĂRAT FALS

Isaia 36:8 Nu aveau călăreţi antrenaţi pentru război ADEVĂRAT FALS

Isaia 36:10 Dumnezeu era de partea Asiriei ADEVĂRAT FALS

Isaia 36:12 Asediul prelungit îi va omorî de foame ADEVĂRAT FALS

Acest amestec de adevăruri, jumătăţi de adevăruri şi minciuni nu a putut convinge oamenii, 
care au rămas fideli regelui lor, pentru că au avut încredere în puterea lui Dumnezeu. 



Prima acţiune a lui Ezechia a fost să caute îndrumare divină prin 
profetul Isaia şi să-l implore să mijlocească pentru ei (v. 2-5).

Răspunsul a fost imediat: Dumnezeu auzise blasfemia asiriană şi un 
zvon îi va determina să se îndepărteze de acolo (v. 6-7). 

Într-adevăr, după cucerirea Lachişului, 
Sanherib a auzit un zvon fals despre un 
atac al etiopienilor. Înainte de a se 
retrage din Iuda, el a trimis scrisori de 
ameninţare lui Ezechia (v. 8-13)

Ezechia a adus aceste scrisori înaintea lui Dumnezeu. Cerându-i 
eliberarea, el l-a recunoscut ca Sfânt, Rege şi Creator (v. 16).

Regele a cerut ajutorul divin, nu pentru binele său, ci pentru ca 
Dumnezeu să fie cunoscut naţiunilor (v. 20). 



„Eu voi apăra cetatea aceasta, ca s-o izbăvesc, de dragul 
Meu şi de dragul lui David, robul Meu.” (Isaia 37:35)

Scopul lui Satana era să-l anihileze pe Iuda pentru a preveni naşterea lui Mesia şi răscumpă-
rarea lumii. Dacă Sanherib ar fi cucerit Ierusalimul, şi-ar fi atins scopul.

În timp ce înregistra victoria asupra Lachişului pe peretele palatului său, Sanherib s-a lăudat că 
l-a blocat pe Ezechia „ca o pasăre în cuşcă”. Dar nu a putut spune că l-a învins şi nici că a luat 
Ierusalimul.

Din contingentul pe care l-a lăsat să asedieze oraşul, 185.000 de soldaţi au fost ucişi de un 
înger (desigur, el nu a spus nimic în pictura sa). La întoarcerea în oraşul său, regele însuşi şi-a 
găsit moartea. Dumnezeu câştigase. 

Cucerirea Lachişului, gravată pe zidul  palatului lui Senherib



„În acea perioadă, Merodak-Baladan, fiul lui Baladan, rege al Babilonului, i-a trimis lui 
Ezechia scrisori şi un dar, fiindcă auzise că acesta fusese bolnav şi se însănătoşise.” 

(Isaia 39:1)
În mijlocul crizei, Ezechia s-a îmbolnăvit şi Isaia a anunţat că 
va muri. Regele s-a întors către Dumnezeu cu o mare rugă-
minte, iar Dumnezeu l-a auzit şi i-a acordat 15 ani de viaţă.

În teama sa, Ezechia a cerut un semn pentru a confirma acest mare miracol. 
Iar semnul era în sine un miracol: soarele s-a retras la cererea lui Ezechia 
(Isaia 38:8).

În timp ce regele l-a lăudat pe Dumnezeu pentru vindecarea 
sa, astronomii babilonieni au observat fenomenul ciudat. 
Cunoscând legătura acestui eveniment cu vindecarea lui 
Ezechia, regele Babilonului şi-a trimis solii (Is. 39).

Ce ocazie pierdută, din păcate, de a înălţa numele lui 
Dumnezeu în faţa înţelepţilor babilonieni! 



„În cele mai negre zile, când 
perspectivele par îngrozitoare, aveţi 
credinţă în Dumnezeu. El Îşi 
împlineşte voinţa, făcând toate 
lucrurile bine în favoarea poporului 
Său. Tăria celor care Îl iubesc şi Îl 
slujesc va fi înnoită în fiecare zi.”

E.G.W. (Divina vindecare, pag. 482)
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