
Studiul 10 pentru 6 martie 2021



Isaia 53:5



Tratament denigrant. Isaia 50:4-10.

De la înălţare la cruce şi de la cruce la înălţare. Isaia 52:13-53:12.

Robul suferind:

Suferinţa celui nevinovat. Isaia 52:13-53:2.

A suferit pentru mine. Isaia 53:3-9.

Păcatul, moartea şi învierea. Isaia 53:10-12.

O persoană nevinovată să se lase plesnită şi scuipată fără 
cârtire sau apărare?

Şi ce să faci când îţi dai seama că eşti de vină pentru ceea 
ce Lui I se întâmplă?

Isus a suferit şi a murit pentru ca noi să avem viaţă. Cel 
Drept s-a dat pentru păcătoşi. Toate acestea au fost prezise 
cu o exactitate incredibilă de Isaia, profetul evanghelic. 



„Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau şi 
obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am 
ascuns faţa de ocări şi de scuipări.” (Isaia 50:6)

Vătămările, insultele sau tachinările provocate unei persoane o fac pe 
aceasta să se simtă umilită şi să se umple de mânie împotriva celor 
care o jignesc pe nedrept.

De exemplu, tratamentul denigrant suferit de ambasadorii lui David a 
declanşat un război între Israel şi Amon (2 Samuel 10).

Cu toate acestea, cea mai puternică 
persoană care a trăit vreodată pe acest 
pământ a suportat batjocura şi dispreţul 
fără să se apere sau să se enerveze (Matei 
26:67-68).

Atârnat pe o cruce, Isus nu a vrut să 
coboare de pe ea pentru a opri batjocura 
şi jignirile (Matei 27:38-44). De ce? 



Isaia 52:13
Robul înălţat

Isaia 52:14-15
Se anunţă 

umilinţele Sale

Isaia 53:1
Cine va crede?

Isaia 53:2-3
Cel dispreţuit

Isaia 53:4-6
Suferă pentru noi

Isaia 53:7-9
În ciuda nevinovăţiei Sale este 

condamnat la moarte

Isaia 53:10-12
Robul este înălţat

Filipeni 2:5-11



„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a 
cunoscut braţul Domnului?” (Isaia 53:1)

Isaia 52:13 ne prezintă Robul „înălţându-se foarte sus”. 
Deodată, se întâmplă ceva. Robul este desfigurat (v. 14). 
Acest lucru face ca regii să vadă „ceea ce nu li se mai 
istorisise” şi să înţeleagă „ceea ce nu mai auziseră” (v. 15). 

La fel ca Iov, acest Rob (Isus) suferă 
fără cusur. Ce a cauzat suferinţa 
acestora şi a multor alţi nevinovaţi? 
Răspunsul rămâne în aer. 

Oricine crede va experimenta puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. 
Acelaşi braţ care a izbăvit pe Israel din Egipt îl va izbăvi pe cel care crede 
de la moarte. Tu crezi? 

Apoi vine întrebarea crucială: 

Cine este dispus să creadă ceea ce se vesteşte? 



„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”(Is. 53:5)

Dumnezeu ne-a dăruit un Copil, un Prinţ al 
păcii (Isaia 9: 6). Cu toate acestea, a existat 
un război împotriva Lui. Fără niciun motiv, 
L-au adus la judecată, L-au condamnat ca pe 
un criminal (deşi El nu a păcătuit niciodată) 
şi L-au maltratat (Isaia 53:7-9).

Cine a fost duşmanul tău? Cine I-a făcut 
asta? Răspunsul este dureros de clar: NOI 
TOŢI (Isaia 53: 6).

Din cauza iubirii lui Dumnezeu, Mesia al Lui 
a ales să sufere. El a ales să sufere pentru a 
atinge inaccesibilul; iar de neatins suntem 
noi! 



Orice ofensă (păcat) împotriva lui Dumnezeu sau a aproapelui 
trebuia răscumpărată. În cazul în care infracţiunea o impunea, 
restituirea trebuia să fie făcută persoanelor vătămate. În orice caz, 
trebuia oferit un sacrificiu. Un animal nevinovat a murit în locul 
infractorului. Isus, „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1:29), s-a oferit 

voluntar să ispăşească păcatul nostru. El a murit 
astfel încât să nu trebuiască să suferim moartea 
veşnică.
În învierea Lui, învierea noastră este asigurată. Noi 
suntem „descendenţa”, „rodul suferinţei sufletului 
său”. Credeţi acest mesaj şi că sacrificiul suprem al 
lui Isus a meritat? El va fi mulţumit când ne va 
vedea intrând pe porţile Noului Ierusalim. 



„Hristos nu a fost insensibil la ticăloşenie şi
ruşine. A experimentat totul cu amărăciune. El a
simţit-o mai profund şi mai acut decât putem simţi
suferinţa, deoarece natura lui era mai pură şi mai
sfântă decât cea a umanităţii păcătoase pentru
care a suferit. El a fost Majestatea cerurilor, a fost
egal cu Tatăl, a fost Comandantul oştirilor îngereşti
şi totuşi a murit pentru om, suferind o moarte care,
mai mult decât oricare alta, a fost considerată
josnică. Fie ca inimile înălţate ale oamenilor să
înţeleagă acest lucru. Fie ca ei să înţeleagă
semnificaţia mântuirii şi să caute să înveţe
smerenia lui Isus ”

E.G.W. (Şi să-L cunosc pe El, 29 de noiembrie)
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