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ROB ŞI MÂNTUITOR



„Iată Robul Meu, pe 
care-L sprijin, Alesul 

Meu, în care Îşi 
găseşte plăcere 

sufletul Meu. Am pus 
Duhul Meu peste El; 
El va vesti neamurilor 

judecata.”

Isaia 42:1



Un mesia eliberator. Isaia 44:26-45:6.

O misiune dificilă pentru rob. Isaia 49:1-12.

Capitolele 41-45 din Isaia ne prezintă trei personaje speciale.

Un rob care se 
identifică cu poporul 

Israel.

Un rob uns (Mesia) care 
are îaninte o misiune 

dificilă (cap. 49).

Un uns (mesia) 
eliberator, identificat 

pe nume: Cir.

Un popor rob. Isaia 41.

Un Mesia rob. Isaia 42:1-7.
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Slujitorul prezentat aici este identificat, fără îndoială, cu poporul 
lui Dumnezeu (la acel moment, Israel şi Iuda).

Am putea crede că toate referinţele ulterioare la slujitorul din 
Isaia se referă şi la Israel. 

Cu toate acestea, în altă parte se vorbeşte despre un 
slujitor anonim care ar elibera Israelul şi ar muri 
sacrificat (Isaia 49:6-7; 52:13-53:12).

Deci, există doi slujitori în Isaia. Unul, identificat prin 
nume, se referă la poporul lui Dumnezeu care este 
mântuit şi răscumpărat. Al doilea, anonim, către 
Mesia Mântuitor. 



„Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în 
care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu 
peste El; El va vesti neamurilor judecata.” (Isaia 42:1)
Cine este acest rob anonim şi care este misiunea Sa ?

Face dreptate 
neamurilor

Isaia 42:1

Îşi îndeplineşte 
obiectivele în 

linişte şi cu 
înţelepciune

Isaia 42:2-4

Serveşte drept 
legământ între 
Dumnezeu şi 

popor

Isaia 42:5-6

Dă lumină şi spe-
ranţă, îi vindecă 

pe orbi şi îi elibe-
rează pe prizonieri

Isaia 42:7

Lucrarea acestui slujitor este comparabilă cu cea a „toiagului din 
trunchiul lui Isai” şi cu cea a fiului făgăduit (Isaia 11:1-5; 9:6-7). 

Prin urmare, îl putem identifica pe acest slujitor ca fiind Mesia, Isus din Nazaret (Mat. 12: 15-21). 



UN MESIA ELIBERATOR (1)

Cum este posibil ca Dumnezeu să numească mesia (uns) pe Cir, un rege 
persan?

Două tipuri de oameni au fost uns în Israel: preoţi şi regi (Ex. 28:41; 1 
Regi 1:34); deşi, ocazional, profeţii au fost şi unşi (1 Regi 19:16). 

Unsul prin excelenţă, Mesia, unifică toate 
aceste funcţii în El însuşi. El este preot, rege şi 
profet (Evrei 6:20; Apoc. 17:14; Lc. 13:33).

Cu toate acestea, Cir este uns doar pentru una 
dintre aceste funcţii. El este regele uns 
chemat de Dumnezeu pentru a îndeplini o 
misiune specifică: să-şi elibereze poporul. 



Biblia şi arheologia se reunesc pentru a 
confirma împlinirea exactă a profeţiilor lui Isaia 
despre Cir (1 Cron. 36:22-23; Ezra 1; Dan 6:28). 

Cilindrul (vas) lui Cirus
Cir a uscat Eufratul pentru a lua cetatea Babilonului 
(Isaia 44:27), a autorizat întoarcerea evreilor la 
Ierusalim şi a furnizat tot ce era necesar pentru 
reconstruirea templului (Is. 44:28).

Toate acestea au fost anunţate cu 150 de ani înainte de 
a se întâmpla! Acest fapt i-a determinat pe unii să-L 
respingă pe Isaia ca autor al acestor capitole. 

Cu toate acestea, descoperirea sulurilor Mării Moarte 
întăreşte ideea unui singur autor pentru cartea lui Isaia: 
Profetul care a trăit şi a fost inspirat de Dumnezeu în secolul al 
VII-lea î.Hr. 



„Când împăratul a văzut cuvintele 
care profetizaseră cu peste o sută de 
ani înainte naşterea lui, modul în care 
Babilonul avea să fie luat; când a citit 
solia adresată lui de Conducătorul 
Universului... inima i-a fost mişcată 
profund şi s-a hotărât să împlinească 
misiunea încredinţată de cer. Va lăsa 
pe robii iudei şi va ajuta să 
reclădească templul lui Iehova.”

E.G.W. (Profeţi şi regi, pag 557)



„El zice: «Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov 
şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina 
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.»” (Isaia 49:6)

Este relativ uşor să identificăm acest rob:
v. 1 Chemat din pântece Luca. 1:31
v. 2 Are în gură o sabie ascuţită Ap. 1:16
v. 3 Dumnezeu se slăveşte în El Luca. 3:22
v. 4 Mesajul său nu va fi acceptat Luca. 9:22
v. 5 Va atrage triburile lui Israel Ioan. 12:32
v. 6 Va fi lumina neamurilor Ioan. 8:12; 9:5
v. 7 Va fi dispreţuit şi urât Mat. 26:67

În ciuda naturii dificile a misiunii Sale şi a respin-
gerii primite, Isus nu a renunţat la eforturile 
Sale. Datorită acestui fapt, El ne poate oferi 
Mântuirea veşnică.



„În inima lui Hristos, în care domnea o 
desăvârşită armonie cu Dumnezeu, 
era pace desăvârşită. El nu era 
niciodată măgulit de laude şi nici 
zdrobit de acuzaţii şi dezamăgiri. Chiar 
în timpul celei mai mari împotriviri şi 
celei mai crude purtări faţă de El, avea 
încă inima plină de curaj. …
Dacă suntem născuţi de sus, vom avea 
gânduri cum a avut Isus, gânduri care 
L-au făcut să Se umilească, pentru ca 
noi să putem fi salvaţi.”

E.G.W. 
(Hristos, 

Lumina Lumii, 
pag 330)
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