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 Buna  prietene! Obiectivul studiului din aceasta saptamana este sa arate ineficienta efortului uman 

pentru salvarea divina si de asemenea vom dezbate dreptatea divina ca si unica forma de iesire din problema 

pacatului. Vom incepe cu Isaia 3,18-23  

 

" 18În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele,  
19cerceii, brăţările şi mahramele;  
20legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâurile, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate;  
21inelele şi verigele de la nas;  
22hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile;  
23oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi mahramele uşoare." 

 
 Sa analizam impreuna aceasta prima expresie a lui Isaia: " In ziua aceea.... Care zi? La ce zi se refera? 

Aceasta este ziua omului, ziua esecului, a infrangerii, a distrugerii, acea zi a omului in care mul se joaca 

jocul de a fi dumnezeu fara asi da seama  ca destinul sau este infundat in fundul putului vietii. Cele mai bune 

eforturi, nu au avut rezultatele scontate. Este imbracat cu ceeace judeca pe altii, cu ceeace el crede ca se 

poate impodobi, aceasta aratand incapacitatea sa.  

 

" sorişorii şi lunişoarele,  
19cerceii, brăţările şi mahramele;  
20legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâurile, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate;  
21inelele şi verigele de la nas;..." si asa mai departe.  
 

Ce folos au toate acestea?  

Aceasta era situatia poporului in timpul lui Isaia. Iata ce zice Isaia 30,1-2 

 

" 1"Vai, - zice Domnul - de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu, şi 
îngrămădesc astfel păcat peste păcat!  
2Ei se pogoară în Egipt, fără să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon, şi să caute un adăpost sub umbra 
Egiptenilor!  " 
 

 Te rog sa observi ce cauta poporul. Poporul doreste sfat, insa nu de la Dumnezeu facand legaminte, insa nu 

care vin din Duhul, intarindu-se cu forta lui Faraon punandu-si speranta in forta Egiptului toatea acestea 

dovedindu-se ca o haina murdara. Inseala, insa nu rezolva. Insa mai rau decat tot, este faptul ca aceasta 

mustrare nu a fost numai pentru oamenii din acele timpuri. Dumnezeu i-a zis lui Isaia in Isaia 30,8 

urmatoarele:  

 

" 8"Du-te acum - zice Domnul - de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le într-o carte, ca să rămână 
până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci." 
 

Traducere literala este: "ca sa fie pentru generatiile urmatoare, pentru ultimile zile! Da, prietene, mustrarea 

este pentru tine si pentru mine, pentru cei care traim in ultimile zile, cel putin aceasta este ceeace scrie in 

Apocalips 3,17.18  

 

" 17Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic", şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb 
şi gol,  
18te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi 
să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi" 
 



 
 

 A doua parte a lectiei prezinta chemarea profetica a lui Isaia. El traia in timpuri de apostazie. Regele 

Ozia a murit lepros ca si urmare a propriei apostazii. Poporul in intregime a abandonat pe Dumnezeu si a 

urmat dumnezeu pagani. Dar acesta nu era un argument pentru a apostazia si profetul Isaia. Vezi prietene, 

chiar daca toti din jurul tau ar face raul nu este un motiv care sa te determine sa te manjesti si tu cu rautate. 

Isaia era un om sincer , el dorea sa ii serveasca lui Dumnezeu in mijocul rautatii, si atunci Domnul in 

cheama. Acuma este important de observat este ca orice chemare adevarata incepe cu o viziune corecta a 

faptului "cine este Dumnezeu?" 

 Isaia 6,1 spune:  

 

"  1În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei 
Lui umpleau Templul." 
 

Unele versiuni nu spune ca poalele mantiei Lui impleau Templul, ci spune ca mantiea Lui impleau Templul 

iar altele spun ca vesmintele Lui umpleau Templul. In aceasta scena Dumnezeu este pe tronul Sau. Tronul 

simbolizeaza putere si control. Vrea sa spuna ca desi poporul aici pe pamant este apostaziat impreuna cu 

regele Ozia, Dumnezeu acolo pe tronul sau continua sa controleze situatia. Dumnezeu niciodata nu pierde 

controlul. Aici pe pamant totul poate sa para dezordonat, insa Dumnezeu este pe tronul Sau, iar vesmintele 

perfectiunii acopera tronul Sau, Caracterul Sau imaculat existenta sa divina. Nimeni nu poate fi chemat de 

Dumnezeu la slujire daca nu stie cu adevarat cine este Dumnezeu. Dar aceast fapt nu este suficient, este 

necesar sa inteleaga "cine este omul" adica, cine sunt EU.  

Sa citim Isaia 6,5: 

 

" 5Atunci am zis: "Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu 
buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!" 
 

O prietene, aceasta este o imagine reala a unui pacatos, traiesc in mijlocul unui popor de pacatosi, nu merit 

sa vad pe Domnul ostirilor, sunt mort, si aceasta pentru ca plata pacatului este moartea.  

Atunci se apropie un serafim care ia un carbune aprins de pe altar si il pune pe buzele profetului. Stii care 

este lectia aici? Nu exista purificare fara altar, nu exista salvare fara ceeace se intampla pe altar, adica fara 

sacrificiu. Aici Isaia nu se sfinteste, purifica cu ceva care el a facut in favoarea sa, ci el este curatat cu ceeace 

Dumnezeu face in favoarea lui. Insa primul lucru care apare in inima lui Isaia dupa purificare este dorinta de 

a sluji, de a implini misiunea sa. "Iată-mă, trimite-mă!"- spune el. 

Aceaste este ceeace ce spune spiritul profetic. Gasim fraze interesante pe care sora White le spune:  
 
" Primul impuls al unei inimi regenerate este dorinta de a impartasi mesajul primit cu altii."  
" Adevaratul ucenic se naste in imparatia lui Dumnezeu ca si misionar." 
" Sa spuna cineva ca a fost salvat  si nu aduce suflete pentru Hristos este o imposibilitate." 
 

Acestea sunt fraze zdrobitoare si expresive care ne da de gandit foarte mult.  

 

 Sa vedem acum a treia parte a lectiei.  Aici se vorbeste de vesminte care nu dureaza. Ce vesminte 

sunt acestea care nu dureaza?  

Isaia 51,6-8 

 

" 6Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în 
zdrenţe ca o haină, şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte; dar mântuirea Mea va dăinui în veci, şi neprihănirea Mea 
nu va avea sfârşit.  
7Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, şi 
nu tremura de ocările lor.  
8Căci îi va mânca molia ca pe o haină, şi-i va roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va dăinui în veci, 
şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac." " 
 

Poporul traia timpuri de mare apostazie, iar cand poporul apostaziaza, acei putini care asculta pe Dumnezeu 

sunt vazuti ca oameni de pe alta planeta si sunt maltratati.  

 Apostazia este vazuta de Dumnezeu ca  un teribil pacat, pentru ca nu este un simplu pacat al carnii 

contra omului, este un pacat al spiritului chiar impotriva lui Dumnezeu. Apostaziat nu este acel care iese din 



Biserica pentru ca nu a reusit sa ramana credincios cerintelor divine, nu! Cel apostaziat este cel care se pune 

in locul lui Dumnezeu si spune ca tot ceeace el crede este bun. Nu are in vedere pe Dumnezeu pentru nimic, 

Cuvantul lui Dumnezeu nu il intereseaza, pentru el conteaza numai opiniile sale. In realitate apostazia este 

pacatul mandriei. Insa Dumnezeu spune in textul citit anterior apostaziea este ca si haina  mancata de molie 

si lana roasa de vierme. Inca o data Dumnezeu scoate in evidenta inutilitatea dorintelor deserte ale omului. 

Poti obtine tot ce vrei in viata fara Dumnezeu, poti avea bani faima, putere, insa toate acestea nu voi avea 

nici o valoare. Poti sa iti faci ca si vulturul cuib in locurile cele mai inalte dar,  "si de acolo te voi dobora" 

spune Domnul ostirilor. In schimb insa neprihanirea va dainui pentru vesnicie si Salvarea Mea in veci de 

veci spune Domnul.     

 Nu este extraordinar? In fiecare moment Dumnezeu incearca sa il invete pe pacatos ca este inutil a se 

increde in forta omului. Prietene, ai nevoie de Dumnezeu, numai El poate sa faca pentru tine ceeace tu nu 

poti sa faci prin propriile tale forte. Insa este ceva curios in textul citit. Incepe sa spuna "ridicati ochii spre 

cer" si continua " si priviti catre pamant". Cum este posibil sa iti ridici ochii catre cer si in acelasi timp sa 

privesti pamantul? Ceeace ce Dumnezeu vrea sa spuna este ca nu exita modalitate de a intelege fenomenele 

care se intampla pe pamant daca nu ridici ochii catre Dumnezeu. Nu poti sa intelegi DE CE, cu cat te fortezi 

sa intelegi mai mult, cu atat nimic nu iti iese nimic, de aceea este necesar sa privesti la Dumnezeu si la 

invataturile Sale pentru ca sa intelegi ca singur nu esti nimic, nu poti nimic. Ca si Isaia ai nevoie sa vezi pe 

Dumnezeu asezat pe Tronul Sau pentru a ca sa intelegi ca esti un pacatos cu buze necurate si care traieste in 

mijlocul unui popor cu buze necurate, numai atunci poti sa ajungi sa faci ceva in viata ta.  

 Vom trece la partea a patra a lectiei. Vom vorbi despre vemintele sau hainele stralucitoare. Cartea 

Isaia este o carte a condamnarii, dar in acelasi timp este o carte a salvarii. In realitate pacatosul nu ar da nici 

o importanta salvarii daca nu ar intelege tragedia condamnarii. Aceasta nu inseamna ca Dumnezeu este un  

Dumnezeu al condamnarii, toti care se separa de Dumnezeu care este viata in sine se separa de viata si prin 

consecinta sunt condamnati la moarte. Dumnezeu nu condamna pacatosul pacatosul se condamna singur, cel 

putin aceasta este ceeace spune Deut. 30,19: 

 

" 19Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi 
blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, " 
 

 Insa daca pacatosul alege moartea ce poate face Dumnezeu? Nu poate sa il oblige sa aleaga viata. 

Fara indoiala ca in ciuda faptului ca cartea Isaia este o carte a condamnarii datorita apostaziei poporului, este 

de asemenea o carte a sperantei si a salvarii. Capitolui 52 este un bun exemplu. Sa citim versetul 1: 

 

" 1"Trezeşte-te, trezeşte-te! îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate 
sfântă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau necurat. " 
 

 Ce haine frumoase sunt acestea. Acestea sunt hainele salvarii. Niciodata cel netaiat imprejur sau 

necurat se va mai atinge de poporul lui Dumnezeu si aceasta cand este imbracat cu frumoasele haine  ale 

neprihanirii lui Hristos. Aceste vesminte nu sunt numai haine frumoase ci sunt chiar vesminte ale puterii. 

Oare cat trebuie sa platesti pentru aceste vesminte protectoare ale puterii, vesminte frumoase? Sa il lasam 

chiar pe Isaia sa ne raspunda in vesertul 3: 

 

" 3Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Fără plată aţi fost vânduţi, şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.' " 
 

Fara bani, gratis, nimic nu poti plati, vrea sa spuna ca tu nu poti si aceasta pentru ca deja cineva a platit 

pentru tine. Aceasta spune si in 1 Petru 1.18-19: 

 

" 18căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri,  
19ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. " 
 

 Numai un miel fara pata si contaminare poate sa iti dea o haina fara pata si contaminare. De aceea in 

urmatorul capitol care este cap 53, Isaia prezinta pe acest miel in versete 5 si 7: 

 

" 5Dar 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. 



6Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră a tuturor. 
7Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută 
înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. " 
 

Aici este Mielul si cu pielea lui se fac vesmintele Mielului care acopera goliciunea omului. Cu moartea lui Isus 

pe Calvar a fost posibila iertarea divina care acopera multimea pacatelor noastre. Asadar, sa aruncam toate 

acele impodobiri pe care Isaia le mentioneaza, sa nu ne mai deghizam cu tot felul de lucuri si sa ne 

imbracam cu vestmintele albe ale neprihanirii divine. 

 Prientene, iata-ne ajunsi la sfarsitul studiului, iar aici vorbim despre vesmintele salvarii. Trebuie sa 

mergem la capitolul 61 din Isaia. Aminteste-ti ca Isaia 61 este amintit in Luca 4:21cand Isus a spus:  

 

" 21Atunci a început să le spună: "Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit."  " 
 

Despre ce Scripturia vorbeste Isus aici? De capitolul 61 din Isaia. Iata cum incepe cap 61 din Isaia, versetul 

1:  

 

" 1"Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a 
trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; " 
 

Oooo  prietenul si prietena mea, esti mahnit, intristat, indurerat pentru un anumit motiv. Te intristeaza 

lanturile pacatului, sau a unui rau obicei care iti distruge viata? Inima ta este framantata si nu stii ce sa faci si 

unde sa mergi. Esti trist pentru ca ai grestit de multe ori inaintea lui Dumnezeu? Te simti mahnit, scalv 

sireteniei dusmanului nostru? Atunci acest verset, aceasta fagaduinta este pentru tine, si ce zice aceasta 

fagaduinta? Iata iti voi citi ce spune versetul 10 din capitolul 61: 

 

" 10"Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele 
mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, 
împodobită cu sculele ei. " 
 
 Astazi este ziua vestilor bune, zi de bucurie, zi de veselie. Dumnezeu te-a imbracat cu hainele salvarii, te-a 
imbracat cu dreptatea Sa si nu iti cere sa platesti nimic pentru aceasta, El te doreste asa cum esti. Dar aceasta nu 
este tot, salvarea implica responsabilitate, dragostea Sa te determina sa aduci si pe altii la El  asa cum spune in 
versetul 6 : 
 
" 6Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile 
neamurilor, şi vă veţi făli cu fala lor. " 
 
 Ce interesant, ne vom numi preoti si slujitori ai lui Dumnezeu si aceasta nu in sensul de intermediari pentru ca 
singurul intermediar intre Dumnezeu si om este Isus Hristos facut om. Insa slujitori in sensul de a sluji, de a ne 
preocupa pentru persoanele care sunt distruse din cauza pacatului, aici este privilegiul salvarii. Cand El te gaseste 
distrus de pacat, El este cel care te curata, te vindeca, te ridica, te face om nou, reconstituie familia ta, idealurile tale 
si toate acestea pentru ca acuma odata edificat sa ridici mainile spre cer si sa ii multumiesti si nimic mai mult? El 
doreste sa te transformi intr-un instrument care sa caute si alte persoane distruse si sa le aduca la Isus. Dumnezeu sa 
te binecuvanteze, nu te descuraja si aceasta chiar daca lucrurile nu merg asa dupa cum te astepti. Nu te descuraja! 
Lasa-l pe Isus sa iti smulva vesmintele necurate si sa te imbrace cu hainele salvarii si  sa stii ca daca vom ajunge in 
locasurile ceresti nu va fi pentru bunele fapte si pentru faptul ca Dumnezeu a fost bun cu noi si ne-a iubit, iar prin 
iubirea Sa a dat pe singurul Sau Fiu ca sa moara, iar prin aceasta moarte ne-a deschis usa cerului pentru a intra in el. 
Dumnezeu sa te binecuvanteze.       


