
Studiu Biblic, Trim. I, 2021 – Isaia 

Rezumatul Studiului 7 - Înfrângerea asirienilor 
 
A  Intervenţia umană: 
 Pregătirea pentru luptă. Isaia 36:1. 

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

— 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” (2 Cr. 32:7-8). Un exemplu excelent pentru noi astăzi. 

 Victoria asirienilor. Isaia 36:2-20. 
— 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. 
(1) Isaia 36:6. Nu se pot încrede în Egipt; 
(2) Isaia 36:7. Nu se pot încrede în Dumnezeu, deoarece Ezechia a dărâmat înălţimile şi altarele; 
(3) Isaia 36:8. Nu aveau călăreţi antrenaţi pentru război; 
(4) Isaia 36:10. Dumnezeu era de partea Asiriei; 
(5) Isaia 36:12. Asediul prelungit îi va omorî de foame. 

— 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. 

B  Intervenţia divină: 
 Protecţia lui Ezechia. Isaia 36:21-37:20. 

— 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 etiopi-
enilor. 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). 

 Înfrângerea asirienilor. Isaia 37:21-38. 
— Scopul lui Satana era să-l anihileze pe Iuda pentru a preveni naşterea lui Mesia şi răscumpărarea 

lumii. Dacă Sanherib ar fi cucerit Ierusalimul, şi-ar fi atins scopul. 
— 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. 

C  Victoria şi înfrângerea lui Ezechia. Isaia 38; 39. 
 În mijlocul crizei, Ezechia s-a îmbolnăvit şi Isaia a anunţat că va muri. Regele s-a întors către 

Dumnezeu cu o mare rugăminte, 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! 
 


