
_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   1	  

	  
Isaia	  info-‐line	  

	  

23	  martie	  2004	  
__________________________________________	  

Robert	  J.	  Wieland	  

	  

	  

	  

	  

Una	  dintre	  cele	  mai	  minunate	  scrieri	  de	  la	  începutul	  istoriei	  şi	  până	  în	  prezent	  îi	  
aparţține	  profetului	  evreu	  din	  vechime,	  Isaia.	  El	  a	  fost	  Poetul	  Laureat	  al	  naţțiunii	  sale	  
deosebite.	  El	  a	  anticipat	  cu	  aleasă	  artă	  ceea	  ce	  noi	  am	  văzut	  cu	  ajutorul	  telescopului	  
Hubbard:	  „Ridicaţți-‐vă	  ochii	  în	  sus,	  şi	  priviţți!	  Cine	  a	  făcut	  aceste	  lucruri?	  Cine	  a	  făcut	  să	  
meargă	  după	  număr,	  în	  şir,	  oştirea	  lor?	  El	  le	  cheamă	  pe	  toate	  pe	  nume;	  aşa	  de	  mare	  e	  
puterea	  şi	  tăria	  Lui,	  că	  una	  nu	  lipseşte.”	  „Cine	  a	  măsurat	  apele	  cu	  mâna	  lui?	  Cine	  a	  măsurat	  
cerurile	  cu	  palma,	  şi	  a	  strâns	  ţțărâna	  pământului	  într-‐o	  treime	  de	  măsură?”	  (40:26,	  12).	  

Isaia	  l-‐a	  devansat	  cu	  mult	  timp	  înainte	  pe	  Mel	  Gibson,	  creând	  o	  versiune	  mai	  bună	  
decât	  filmul	  lui	  despre	  ultimele	  douăsprezece	  ore	  ale	  Patimilor	  lui	  Hristos.	  Isaia	  a	  impus	  pe	  
monitoarele	  omenirii	  suferinţța	  teribilă	  pe	  care	  a	  experimentat-‐o	  Hristos	  în	  favoarea	  
omenirii,	  dar	  el	  nu	  a	  pus	  accent	  pe	  violenţța	  fizică	  şi	  nici	  pe	  biciuirea	  patetică,	  ieşită	  din	  
comun	  a	  unui	  trup	  omenesc.	  El	  a	  portretizat	  suferinţța	  infinită	  a	  Cuiva	  care	  este	  Dumnezeu	  şi	  
om.	  Versiunea	  lui	  Isaia	  a	  creat	  cea	  mai	  nobilă	  muzică	  şi	  poezie	  a	  rasei	  omeneşti:	  „Iată,	  Robul	  
Meu...	  Se	  va	  ridica,	  Se	  va	  înălţța	  foarte	  sus...	  Atât	  de	  schimonosită	  Îi	  era	  faţța,	  şi	  atât	  de	  mult	  
se	  deosebea	  înfăţțişarea	  Lui	  de	  a	  fiilor	  oamenilor...	  Împăraţții	  vor	  închide	  gura...	  Om	  al	  durerii	  
şi	  obişnuit	  cu	  suferinţța...	  Totuşi,	  El	  suferinţțele	  noastre	  le-‐a	  purtat...	  S-‐a	  dat	  pe	  Sine	  însuşi	  la	  
moarte	  [a	  doua,	  singura	  pe	  care	  o	  cunoaşte	  Biblia],	  şi...	  a	  purtat	  păcatele	  multora”	  (Isaia	  
52:13	  –	  53:12).	  

Isaia	  este	  mai	  actual	  decât	  următorul	  număr	  din	  Newsweek:	  „Da,	  va	  veni	  un	  
Răscumpărător	  pentru	  Sion...	  Scoală-‐te,	  luminează-‐te!	  Căci	  lumina	  ta	  vine...	  Peste	  tine	  răsare	  
Domnul,	  şi	  slava	  Lui	  se	  arată	  peste	  tine.	  Neamuri	  vor	  umbla	  în	  lumina	  ta,	  şi	  împăraţți	  în	  
strălucirea	  razelor	  tale...	  Îţți	  va	  bate	  inima	  şi	  se	  va	  lărgi”	  (59:20	  –	  60:5).	  Citeşte,	  ascultă;	  
întoarce	  antena	  parabolică	  spre	  fluxul	  de	  informaţții	  divin.	  


