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Cuvânt înainte 
Hagai și Zaharia – templul și păstorul poporului lui Dumnezeu; iată  

un subiect al cărui tratament în studiu poate fi în același timp festiv și 
comemorativ, și așa și este. Templul lui Dumnezeu, în care I se aduc laude 
și închinare de către poporul Său, trebuie să fie întotdeauna festiv și 
luminos, cel puțin din cauza primordialității lui, dacă nu din cauza 
indescriptibilei glorii a Celui căruia îi este dedicat. Domnul Însuși a 
confirmat parcă faptul acesta prin numele ales pentru prorocul căruia i s-a 
încredințat misiunea să scrie îndemnurile pentru reconstruirea celui de-al 
doilea templu – Hagai, „sărbătoresc” (în latină, „Festus” – festiv). 
Construirea templului Domnului a fost o sărbătoare pentru Hagai și ar 
trebui să fie o sărbătoare și pentru noi. Există câteodată în mintea noastră 
o dihotomie periculoasă legată de cuvântul festivitate sau sărbătoare, prin 
comparație cu cel de vacanță sau petrecere, și anume, ne bucurăm intens la 
petreceri și în vacanțe, și ne „întristăm” la sărbătorile Domnului, ne văităm 
de festivitățile poporului lui Dumnezeu care sunt dedicate construirii 
Templului Domnului, răspândirii evangheliei și zidirii fraților și surorilor 
în Hristos. Ca să îl cităm pe Iacov, „Din aceeași gură iese și binecuvântarea 
și blestemul! Nu trebuie să fie așa, frații mei!” (Iac. 3:10).  Răscumpărații 
Domnului ar trebui să fie cel puțin (dacă nu mai mult) tot atât de bucuroși 
și entuziasmați de sărbătorile Domnului cum sunt de vacanțele lor, având 
în vedere marele bine ce li s-a făcut (ni s-a făcut). 

În același timp, studiul trebuie să fie comemorativ, unul de aducere 
aminte a tot ceea ce a promis, a făcut și a poruncit Domnul, tot așa cum și 
el este un Dumnezeu care nu uită, al aducerilor-aminte. Numele prorocului 
său, Zaharia, asta și semnifică – aducere-aminte (Gen. 9:16, Lev. 2:2, Num. 
10:10, Ier. 21:10, 31:20), și de aceea se cuvine ca și noi să comemorăm în acest 
studiu tot ceea ce Dumnezeu reprezintă pentru noi. Mulțumirea și 
închinarea noastră încep cu comemorarea, aducerea-aminte a 
binecuvântărilor primite în dar de la păstorul sufletelor noastre, tot așa cum 
și, mai ales, izbăvirea și mântuirea Israelului și a noastră a început cu 
aducerea-aminte a marelui păstor a bunătății sale și a marilor sale 
promisiuni față de poporul pășunii sale. 

Festiv (Hagai) și comemorativ (Zaharia) să începem studiul care ni se 
dă în vederea construirii templului și slujirii marelui păstor al sufletelor 
noastre, domnul Isus Hristos.  

(LM)  
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Hagai – Profetul Zidirii Casei Domnului 
Introducere 

Mesajul lui Hagai este o cărticică cu doar două capitole conținând 

profeții care au fost elaborate pe o perioadă de patru luni într-un singur an, 

anul 520 î.H., de aceea ele sunt datate cu foarte multă precizie. Hagai este 

singurul profet care specifică o dată pentru fiecare din profețiile sale. Cartea 

conține doar patru profeții.  

Hagai face parte din grupul așa-zișilor Profeți Mici. De ce sunt numiți 

„mici”? Majoritatea comentatorilor citează ca și cauză brevitatea lucrărilor 

lor. Dacă ar fi așa, ele ar trebui să fie cu adevărat mai scurte decât scrierile 

Prorocilor Mari. Totuși, cel puțin două din profețiile Profeților Mici sunt mai 

mari ca volum decât cartea Daniel, și Daniel este considerat printre Profeții 

Mari. Probabil că atributul de „mare” sau „mic” nu e legat de lungimea 

scrierii, ci de tema profețiilor.  

Dumnezeu vorbește „dur” prin acești profeți, chiar „mânios” de multe 

ori, dar cu o „mânie dreaptă”! Profeții aveau un mesaj atât de „arzător” încât 

trebuia spus așa cum venise de la sursă. Profeția este „istoria scrisă în avans”. 

Eshatologia este studiul vremurilor din urmă; ele au început cu 

venirea Domnului Isus în lume. În legătură cu vremurile din urmă avem peste 

1000 de profeții ce sunt redate în Scripturi (28% din conținutul Scripturii este 

profetic). Peste 500 din profețiile Scripturii au fost deja împlinite. Putem de 

aceea să ne încredem în Dumnezeu așteptând ca și restul profețiilor să se 

împlinească aidoma. 

AUTORUL:  Hagai se poate traduce prin „Sărbătoarea Domnului” 

sau „Festivalul în cinstea Domnului”. 

Numele lui Hagai apare de nouă ori în textul cărții ce îi poartă numele 

(Hagai 1:1, 3, 12, 13; 2:1, 10, 13, 14, 20), dar mai este menționat în Ezra 5:1; 

6:14 alături de Zaharia. Hagai este primul din cei trei profeți de la sfârșitul 

Vechiului Testament, care a vorbit rămășiței ce s-a întors la Ierusalim după 

șaptezeci de ani de exil în Babilon. Este posibil ca Hagai să fi fost un bătrân 

în vârstă de 70 până la 80 de ani în vremea aceea;  așa că ar fi fost unul dintre 

puținii din tot Israelul, care și-ar fi putut aminti de măreția și splendoarea 

Templului lui Solomon, care fusese distrus de babilonieni (Hagai 2: 3). Hagai, 

Zaharia și Maleahi sunt cei trei profeți care au fost ridicați de Dumnezeu între 

evrei după revenirea acestora din robia babiloniană.  
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DATA: Profetul și-a rostit mesajele într-un interval de numai patru 

luni, între 1 septembrie și 24 decembrie 520 î.H., la  15 ani după decretul dat 

de împăratul persan Cir, prin care s-a îngăduit evreilor să se reîntoarcă în țara 

lor și să-și reclădească Templul. 

CONTEXTUL ISTORICO-GEOGRAFIC: Conform 

informației din Hagai 1:1, evenimentele descrise s-au întâmplat pe timpul lui 

Darius – regele medo-persan. În 538 î.H, regele Cir al Persiei a emis un decret 

care a permis exilaților evrei să se întoarcă în patria lor. Regele Cirus a 

decretat, de asemenea, că evreii vor putea reconstrui orașul Ierusalim, inclusiv 

locul lor de cult, Templul. Ca urmarea a decretului lui Cir, o parte dintre evreii 

din Babilon sub conducerea civilă a lui Zorobabel și îndrumarea spirituală a 

lui Iosua, marele preot, s-au întors în țara lor. Aproximativ 50,000 de evrei s-

au întors în urma decretului dat de Cir. Doi ani mai târziu, au început să 

reconstruiască Templul, dar opoziția „vecinilor” și propria lor indiferență au 

făcut ca lucrul să fie abandonat (Ezra 4:24); lucrările au încetat timp de 16 

ani. 

Bazele noului Templu au fost puse începând cu 536 î.H. Cartea lui 

Ezra descrie modul în care acest lucru a fost făcut, cu mare emoție și bucurie. 

Din păcate, atunci când samaritenii și celelalte națiuni vecine la auzul veștii 

că Ierusalimul și Templul au început să fie reconstruite s-au opus evreilor, 

aceștia s-au oprit din construcție. Ca urmare lucrările au stagnat începând cu 

anul 534 î.H., ceea ce a dus la o letargie spirituală. 

În circumstanțele descrise poporul s-a apucat de construirea caselor 

lor personale. În cele din urmă, în 520 î.H., Hagai și un profet mai tânăr, pe 

nume Zaharia, au început să-l îndemne pe Zorobabel și pe oamenii săi să reia 

construcția templului. Profetul Hagai le-a adus aminte de datoria lor și i-a 

îndemnat să-l pună pe Dumnezeu pe primul plan. 

Hagai a fost un om practic, cu picioarele pe PĂMÂNT; așa de 

exemplu, el a vorbit oamenilor direct, folosind verbe mai ales la PREZENT. 

Văzând că evreii întorși din robie au început să se preocupe prioritar de 

rezolvarea problemelor lor personale și amânau reconstruirea Templului, 

Hagai, alături de Zaharia, a fost un motivator al  reînceperii lucrărilor la 

Templul arătând că cel mai practic lucru ce îl pot face evreii este să reînceapă 

lucrările abandonate la Templu. 

MESAJUL PROROCULUI HAGAI este o chemare la o 

resortare a priorităților.  

SCOPUL SCRIERII  este de a-i mobiliza pe evreii din țară să-și 

rearanjeze prioritățile și să-L pună pe Dumnezeu și Templul Său pe primul 

loc. Cuvintele prorocului Hagai sunt nu doar o motivare a poporului ales de a 

hotărî ce este cu adevărat important și de a se reantrena în zidirea Templului, 
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ci și o avertizare vizând pericolul neglijenței în slujirea Domnului. Hagai le-

a arătat evreilor că atâta timp cât ei nu se vor angaja plenar în a-L sluji pe 

Domnul, Dumnezeu le va încurca treburile și le va opri binecuvântarea. 

MESAJUL CĂRȚII:  se armonizează foarte bine cu cuvintele 

Domnului Isus Hristos din Matei 6:33 „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și 

neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. 

DESTINATARII:  Rămășiței lui Israel, în special celei ce s-a 

întors în țară. 

CUVÂNT CHEIE:   Zidirea Templului 

PASAJ CHEIE:  Hagai 2:4-9 

Observație: 

Realinierea priorităților așa după cum cere Dumnezeu a început cu 

conducerea. Zorobabel a fost guvernator al Israelului, și Iosua a fost marele 

preot. Numai după ce liderii și-au luat în serios prioritățile, restul oamenilor 

au fost determinați ca să le urmeze exemplul.  

TEMA: ÎNCURAJAREA POPORULUI ÎN VEDEREA 

RECONSTRUIRII TEMPLULUI 

Clădirea templului a fost în ruine din anul 586 î.H. când babilonienii 

au distrus în mod sistematic Ierusalimul și au lăsat pe Muntele Templului doar 

roca de bază, astfel încât Templul a trebuit să fie reconstruit din temelii. Hagai 

a procedat la încurajarea poporului să reconstruiască Templul din Ierusalim 

începând cu cei mai importanți oameni din Ierusalim, și anume cu Zorobabel 

– guvernatorul și Iosua – marele preot. 

Zorobabel a fost numit guvernator de regele persan. El era de fapt un 

descendent al lui David și probabil sub influența lui Daniel a decis să se 

reîntoarcă în Iuda. Deși evreii știau că funcția lui nu era identică cu cea a unui 

monarh, ei erau încântați de realitatea în care un descendent al lui David se 

afla în conducerea societății din Ierusalim. Iosua sau Ieșua era Marele Preot 

și avea la rândul lui o mare influență asupra poporului ales. Aceștia erau cei 

doi lideri ai poporului evreu imediat după reîntoarcerea din robia babiloniană, 

liderul politic și liderul religios.  

Înțelegând circumstanțele speciale în care activează Hagai, putem 

concluziona că profeția lui marchează o piatră de hotar în istoria lui Israel. 

Rezidirea Templului nu s-a făcut întâmplător: data fusese aleasă de 

Dumnezeu din veșnicie. Acesta a fost motivul pentru care, tocmai atunci, 

Domnul a trezit duhul lui Zorobabel și duhul lui Zaharia prin lucrarea lui 

Hagai. Se împliniseră cei 70 de ani de „pustiire” rânduiți de Dumnezeu asupra 

Ierusalimului și asupra Templului.  Ieremia anunțase acest eveniment cu 70 

de ani înainte (Ier.25:11). 
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 CONȚINUTUL:  

Cartea Hagai conține patru mesaje de la Domnul, dintre care trei se 

ocupă în mod special de construirea templului. La numai patru ani de când 

profetul a anunțat cuvântul Domnului poporului, templul a fost completat și 

dedicat cu o mare sărbătoare (Ezra 4-6). Lecțiile ce se desprind din mesajele 

lui Hagai pot fi formulate pe scurt astfel:  

a) Dumnezeu și lucrarea Lui trebuie să aibă primul loc în viața poporului 

Său, căci doar așa este El onorat. 

b) Punerea intereselor personale înaintea intereselor lucrării lui 

Dumnezeu este o formă de necinstire a Domnului. 

c) Dumnezeu binecuvântează pe cei care L-au pus pe primul loc în viața 

lor. 

d) Munca noastră este evaluată și prețuită în măsura în care este 

conformă voii lui Dumnezeu. 

 

 

HRISTOS ÎN HAGAI: 

Speranța mesianică încheie această carte (Hagai 2:20-23).  Cele două 

teme centrale ale cărții – Templul și victoria dinastiei lui David – își găsesc 

împlinirea în Hristos. Reconstruirea Templului a fost crucială pentru 

restaurarea națiunii lui Israel în binecuvântările lui Dumnezeu, deoarece 

Templul era locul de rugăciune, de închinare și de practicare a sistemului 

jertfelor cerute de Domnul etc. Hristos este Templul final (Ioan 2:21-22), iar 

Biserica, trupul Său, este Templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6: 19-20 ). În 

cele din urmă cerurile noi și pământul nou vor fi locuința sfântă a lui 

Dumnezeu (Apoc.21:22-23). 

Restabilirea dinastiei lui David în fruntea poporului a fost de 

asemenea o parte esențială a binecuvântărilor lui Dumnezeu oferite 

comunității restaurate. Prezența familiei lui David în poporul lui Dumnezeu a 

fost motivația poporului în lupta lui pentru supraviețuire. Hristos este Mesia, 

fiul final și perfect al lui David (Mat.1:1; Luca 20:41-44; Rom.1:3). După 

moartea Sa, El Și-a stabilit împărăția, când s-a urcat pe tron în ceruri 

(F.Ap.1:9-11). El domnește și acum, așteptând ca toți dușmanii să-I fie puși 

la picioare (1 Cor.15:25-27; 1 Pet.3:22). Când se va reîntoarce, El va stăpâni 

peste cerurile și pământul nou (Evr.2:8; Apoc.1:5). Biserica este unită cu 

Hristos în întronarea Sa (Rom.8:37; 1 Pet.5:10), astfel încât într-o zi cei care 

vor birui vor domni împreună cu El. 

CONCLUZIA 
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Dumnezeu, prin profetul Hagai, ne îndeamnă și pe noi să stabilim în viețile 

noastre priorități corecte și focalizări corespunzătoare. E necesar ca periodic 

să ne întrebăm care este punctul central al vieții noastre, care sunt prioritățile 

în călătoria noastră spirituală? Din profeția lui Hagai înțelegem că doar atunci 

când evreii întorși din robie și-au schimbat prioritățile, și și-au asumat serios 

responsabilitatea dată de Domnul, Dumnezeu i-a binecuvântat. La fel este și 

în cazul nostru, al credincioșilor de astăzi. Doar atunci când ne realiniem 

prioritățile noastre cu cele ale lui Dumnezeu, El poate să ne binecuvânteze cu 

toate binecuvântările pe care ni le-a promis în Hristos. A făcut-o în trecut și o 

va face și în prezent în cazul celor ce îi ascultă Cuvântul. 

NS  
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Capitolul I: Mobilizarea la reconstrucție 

Primul Mesaj – Promisiunea Prezenței 

Text: Hagai 1:1-15 

Cuvântul de aur Mat.6:33 „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea 

Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 

      INTRODUCERE 

      Pentru a înțelege desfășurarea evenimentelor din acest capitol, trebuie să 

ne întoarcem la cartea Ezra unde este relatată întoarcerea din robia 

babiloniană a unui mare eșantion de evrei și anume, cei al cărui duh l-a trezit 

Dumnezeu, sub conducerea lui Zorobabel și a lui Iosua, care s-au întors în 

țara lor, așezându-se fiecare în ținuturile de baștină. Odată ajunși în țară, 

aceștia au reclădit altarul pentru jertfe și au pus temeliile noului Templu. În 

acest proces atât liderii cât și poporul a fost întâmpinat cu opoziție din partea 

vrăjmașilor poporului Israel care locuiau în Samaria și ca urmare, procesul 

construirii templului a fost oprit iar repatriații și-au focalizat atenția spre 

construcția propriilor case și spre sporirea confortului personal, uitând pentru 

o perioadă de aproximativ 16 ani de obiectivul pentru care s-au întors în țară, 

acela de a rezidi Templul și zidurile Ierusalimului. În această perioadă de 

descurajare și de inversare a priorităților, Dumnezeu îl ridică pe profetul 

Hagai pentru a transmite un mesaj de mustrare, motivare și încurajare, 

determinându-i să facă din relația cu Domnul obiectivul primordial al vieții 

lor, asigurându-i că El, Domnul va fi prezent în mijlocul lor. 

      OBIECTIVE 

Lecția de astăzi ne arată că cei credincioși trebuie să: 

 Asculte glasul Domnului care vorbește prin Scripturi, pentru că EL 

îi poate scoate din orice situație limită în care ar putea cădea (frică, 

îndoială, boală, etc.) 

 Manifeste teamă față de Domnul, deoarece aceasta determină modul 

cum ascultă și slujesc lui Dumnezeu, 

 Acționeze pe baza credinței, pentru că Dumnezeu își onorează 

promisiunile făcute celor ce-și pun nădejdea în El. 

      SCHIȚA LECȚIEI  

I. Prezența Domnului expusă în adversități 
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II. Prezența Domnului exteriorizată în reclădirea Templului 

III. Prezența Domnului exprimată în reacția poporului 

      ANALIZA 

I. Prezența Domnului expusă în adversități (1:1-6, 9-11) 

      Poporul lui Dumnezeu nu putea funcționa ca o națiune aleasă de El fără 

locul prezenței Lui în mijlocul lor, adică templul, iar amânarea în mod 

nejustificat a construirii acestuia Îl determină pe Dumnezeu să trimită o serie 

de încercări peste ei, pentru a-i determina să înceapă construirea templului. 

Poporul argumentează această stare de fapt cu scuza că nu a venit vremea să 

înceapă lucrul la templu, însă cauzele reale ale acestei tergiversări au fost: 

a. Opoziția vrăjmașilor 

Informațiile ajutătoare din cartea Ezra (5:1-17), scot în relief faptul 

că sirienii și babilonienii care au fost mutați în Israel pentru a fi dregătorii 

celor rămași în țară s-au opus reclădirii templului, mai întâi ei, apoi au obținut 

și acordul scris al împăratului din capitala Susa.  

b. Apatia poporului (vs.1-4)  

Profetul Hagai la început se adresează liderilor, lui Zorobabel și lui 

Iosua, ceea ce înseamnă că era responsabilitatea lor să motiveze poporul la 

lucru. Poporul de partea lui spunea că nu a venit vremea să pornească lucrul 

la templu, să lucreze pentru Domnul, pe când ei beneficiau de tot confortul în 

casele lor. 

c. Penuria materială (vs. 5-6, 9-11) 

Penuria materială în care se adâncise poporul întors din robie, era o 

consecință a faptului că au pus interesele și confortul lor pe prim plan și au 

neglijat lucrul Domnului, de aceea El îi avertizează prin expresia „uitați-vă cu 

băgare de seamă la căile voastre,” urmată de o explicație, prin care îi 

îndeamnă să reflecteze la comportarea lor, prin prisma sărăciei în care trăiau. 

Penuria materială este împărțită în cinci părți. 

 Semănați mult și strângeți puțin... Această ilustrație descrie procesul 

anevoios din agricultură, unde muncitorul pregătește terenul, seamănă 

pământul și așteaptă un sezon, pentru a se bucura de roada muncii lui. 

Însă Domnul face să răsară puțin din ceea ce a fost semănat, trimite 

seceta în timpul verii, pentru ca la recoltare, roada să fie puțină și 

insuficientă pentru sămânța de anul următor și satisfacerea 

necesităților alimentare ale oamenilor. 
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 Mâncați și tot nu vă săturați... Acest tablou descrie situația în care 

cantitatea de mâncare consumată nu acoperă cerințele nutriționale 

necesare organismului uman, generând o senzație de insatisfacție. 

 Beți și tot nu vă potoliți setea... Apa deși există, nu poate satisface 

setea. 

 Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald... Îmbrăcămintea acoperă însă nu 

poate oferi protecție împotriva frigului. 

 Cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă... Cheltuielile sunt 

atât de mari încât mica agoniseală zilnică nu poate face față acestora. 

Judecata divină care s-a abătut asupra lor provocându-le suferință se 

datora faptului că Dumnezeu și lucrarea Lui au fost neglijați. 

II. Prezența Domnului exteriorizată în reclădirea Templului 

(1:7-8)  

În acest paragraf, Domnul repetă avertizarea precedentă făcută poporului, 

de a-și examina căile și prioritățile, însă de această dată, urmată de un îndemn 

concret, „suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa”. Templul era locul 

unde Dumnezeu își manifesta bucuria și unde Numele lui era glorificat, 

inexistența acestuia priva poporul Său de efervescența vieții sociale și 

religioase, de aceea Dumnezeu mobilizează poporul prin profetul Hagai, 

arătând aceste motive: 

a. Prezența manifestată în bucuria Domnului. În rugăciunea de dedicare 

a primului templu Solomon î-L imploră pe Dumnezeu să asculte, să 

ierte și să binecuvânteze pe cei care vor veni să se închine la templu, 

făcând din acesta locul manifestării bucuriei lui Dumnezeu și locul 

unde oamenii se vor apropia de El, vor aduce jertfe și vor face juruințe 

Domnului. De asemenea prin construirea acestui templu, Domnul 

urma să se bucure de unitatea, slujirea și jertfele poporului Său (2 

Cron.6:1-42).  

b. Prezență manifestată în glorificarea Domnului. Odată cu terminarea 

templului și reluarea vieții religioase a poporului Israel, popoarele 

vecine și vrăjmașii acestuia vor fi ajuns la concluzia că nu este un alt 

Dumnezeu, afară de Dumnezeul lui Israel, iar Numele lui va fi astfel 

glorificat. Prin neglijența sa, poporul a dat dovadă că nu este interesat 

de bucuria și gloria lui Dumnezeu. 

 

III. Prezența Domnului exprimată în reacția poporului (1:12-15) 
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Rareori un profet obține o reacție atât de rapidă și favorabilă în același 

timp la mesajul pe care îl aduce din partea Domnului. Acesta este cazul 

profetului Hagai. Prezența Domnului în mijlocul poporului a provocat o 

reacție pozitivă atât din partea liderilor cât și din partea poporului. Aceștia au 

ascultat de glasul Domnului, s-au temut și au trecut într-un timp relativ scurt 

la construirea templului. 

a. Răspunsul a fost: 

i. Răspuns unanim 

ii. Răspuns în ascultare de Domnul 

iii. Răspuns în reverență față de Domnul 

b. Răspunsul determinat de: 

i. Profetul Domnului 

ii. Promisiunea Domnului 

c. Răspunsul materializat în: 

i. Declanșarea unei atitudini pozitive  

ii. Demararea lucrărilor de construcție 

      CONCLUZII 

„Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre,” este o avertizare pentru 

cei întorși din robie care au neglijat relația cu Domnul. În Noul Testament 

întâlnim același principiu enunțat astfel, „ce seamănă omul, aceea va și 

secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea 

pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul 

viața veșnică”  (Gal. 6:7b-8). Cine face din relația cu Domnul o prioritate se 

va bucura de binecuvântările Lui temporare cât și de cele veșnice. 

Cei credincioși trebuie să se oprească și să se examineze în ascultare și 

teamă de Domnul pentru a vedea care sunt roadele pe care le seceră. Dacă 

acestea sunt roade firești, atunci trebuie să schimbe sămânța cu una 

duhovnicească, pentru a putea secera roada Duhului. 

Cei care au priorități corecte în viață beneficiază de prezența Domnului în 

toate aspectele lucrului lor. 

CB 

  



13 

Capitolul I: Mobilizarea la reconstrucție 

Al Doilea Mesaj – Promisiunea Slavei 

Text: Hagai 2:1-9  

Cuvântul de Aur: Hagai 2:9 „Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a 

celei dintâi, zice Domnul oștirilor; și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul 

oștirilor.”  

INTRODUCERE ȘI CADRUL LECȚIEI  

Hagai este primul dintre cei trei proroci post-exilici (Hagai, Zaharia, 

Maleahi) și mai este menționat cu numele doar în cartea Ezra (Ezra 5:1; 6:14). 

Este interesantă semnificația numelui sau: Hagai înseamnă „festiv, 

sărbătoresc”. Au fost sugerate diferite motive privind numele prorocului 

Hagai. Personal, cred că Dumnezeu a îngăduit pentru profet acest nume 

deoarece este relaționat în mod semnificativ cu proorociile pe care el urma să 

le facă și care anunțau vremuri de bucurie/sărbătoare pentru Israel.  

Știm că Hagai a proclamat mesajul primit din partea Domnului după 

ce poporul se întorsese din robia babiloniană, fundația Templului fusese pusă 

și lucrarea de zidire încetase datorită opoziției dușmanilor. Sunt trei expresii 

semnificative în cartea Hagai: „zidiți Casa!” (Hag.1:8), „Eu sunt cu voi” 

(Hag.2:4) și „voi da binecuvântarea Mea” (Hag.2:19).  

A doua expresie, „Eu sunt cu voi” o găsim în textul acestei lecții și 

este semnificativă deoarece cuprinde în ea Promisiunea Prezenței lui 

Dumnezeu care în contextul Vechiului Testament (Cortul, Templul) și în 

contextul Noului Testament (Noul Ierusalim) este relaționată cu Prezența 

Slavei lui Dumnezeu.  

OBIECTIVE 

 

 Să înțelegem că Dumnezeu, care face istoria, Își duce la îndeplinire 

planurile Sale. Nimeni și nimic nu poate zădărnici planurile Lui. 

 Să nu uităm că Dumnezeu este Cel care ne poate întări pentru orice 

lucru bun și pentru orice lucrare bună (Hagai 2:4). De aceea este atât 

de important să trăim în ascultare de El. 

 Să ne reamintim că Dumnezeu rămâne credincios legămintelor și 

promisiunilor Lui (Hagai 2:5). 

SCHIȚA LECȚIEI  

 

I. Precizarea datei prorociei pentru încurajarea poporului 

– Hagai 2:1 

II. Promisiunea Prezenței Duhului lui Dumnezeu în vremea 

zidirii – Hagai 2:2-5 

III. Perspectiva Slavei lui Dumnezeu promisă pentru viitor – 

Hagai 2:6-9 



14 

 

ANALIZA LECȚIEI  

I. Precizarea datei proorociei pentru încurajarea poporului 

– Hagai 2:1 

Sintetizând detaliile din Hagai 2:1 cu cele din arhivele istoriei, 

deducem că mesajul cuprins în textul lecției a fost vestit de către prorocul 

Hagai pe data de 17 octombrie, anul 520 î.H. Mesajul a fost vestit spre 

sfârșitul celor șapte zile când poporul era adunat împreună pentru sărbătoarea 

Corturilor și adunarea roadelor (Levitic 23:33-44). Era o sărbătoare anuală 

însoțită de nenumărate jertfe și de o bucurie deosebită. Precizarea clară a zilei 

și a lunii arată semnificația remarcabilă a evenimentelor legate de locul 

închinării. De la construirea Cortului după ieșirea din Egipt, apoi construirea 

Templului de către împăratul Solomon, construirea celui de al doilea Templu 

după robia babiloniana și viziunea construirii celui de al treilea Templu 

(Templul Milenial), Casa Domnului a fost și rămâne locul prezenței Slavei 

Divine.  

Sărbătoarea Paștelui a fost împlinită în Hristos Domnul prin jertfirea 

Lui ca „Mielul fără cusur și fără prihană”, Sărbătoarea Cincizecimii a fost 

împlinită prin Coborârea Duhului Sfânt (conform promisiunii Domnului 

Isus), urmând ca în Templul Milenial să avem împlinită Sărbătoarea 

Corturilor la Venirea a doua a Domnului Isus Hristos, când Acesta va intra în 

Sfânta Sfintelor și Slava lui Dumnezeu se va întoarce la Templu (Ezechiel 43, 

vor urma detalii în lecția din Zaharia 12 & 14). Apoi, pentru vecii vecilor, 

Noul Ierusalim va fi Cortul lui Dumnezeu cu oamenii (Apocalipsa 21:3), cort 

în care toți cei în trupuri glorificate vor fi în prezența Slavei lui Dumnezeu 

pentru totdeauna. 

II. Promisiunea Prezenței Duhului lui Dumnezeu în vremea 

zidirii – Hagai 2:2-5 

Cei în vârstă întorși din robia babiloniană (și care văzuseră Templul 

construit de Solomon) au văzut al doilea Templu și au realizat deosebirea 

imensă (Hagai 2:2-3). Unii erau descurajați deoarece al doilea Templu era 

inferior primului Templu (Ezra 3:10-13). Dumnezeu întărește poporul și-l 

încurajează prin promisiunea prezenței Sale așa cum a fost cu părinții lor la 

ieșirea din Egipt (Hagai 2:4-5a) și prezența Duhului Său (Hagai 2:5b) în 

lucrarea de zidire.  

 

III. Perspectiva Slavei lui Dumnezeu promisă pentru viitor – 

Hagai 2:6-9 

Toate detaliile prezentate în aceste versete și, de asemenea, 

interpretarea literală a textului, ne conduc la o singură concluzie: „Slava 

acestei Case din urmă” care „va fi mai mare decât a celei dintâi” (Templul 

construit de Solomon) se referă la Templul Milenial (Ezechiel 40-48). Unii 

comentatori spun că aceste cuvinte se referă la cel de al doilea Templu, 
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construit sub Zorobabel, și spiritualizează Hagai 2:9, spunând ca Domnul Isus 

„care este oglindire Slavei lui Dumnezeu” (Evrei 1:3) a intrat în Templu și 

astfel s-a împlinit prorocia. Așa cum am menționat în paragraful anterior, 

această interpretare o consider o simplă spiritualizare care nu ține seama de 

detaliile Cuvântului și elimină interpretarea literală care este atât de clară aici.  

 

 Notă: 

 Irod a extins aria Templului și a ridicat acolo coloane înalte, a dat o 

notă impozantă întregii arii a Templului, ea fiind integral 

considerată în vremea acea ca un loc sfânt (el a delineat strict curtea 

neamurilor, cărora nu le era permis să intre mai departe în zona 

Templului). 

 Domnul Isus a fost prezent în aria Templului (considerată, cum am 

amintit mai sus, ca loc sfânt aparținând Templului), dar nu a intrat 

în Locul Sfânt (unde  aveau acces preoții care slujeau la rândul 

cetelor lor), nici în Sfânta Sfintelor. Nu mai prezint detalii aici, 

deoarece este bine cunoscut cine avea acces în Locul Sfânt și în 

Sfânta Sfintelor. Să nu ne închipuim că atunci când a curățat Templul 

și a izgonit afară pe schimbătorii de bani și pe cei ce vindeau, ei au 

fost în Locul Sfânt unde aveau acces doar preoții. Acei oameni care 

făceau comerț se găseau în acea zonă a Templului extinsă și aranjată 

de Irod cum am menționat, arie care era considerată parte din 

Templu și de asemenea considerată sfântă. De aceea, unele traduceri 

menționează că Domnul Isus a intrat în „curțile Templului”. Pe de 

altă parte, știm bine care era poziția fariseilor, a saducheilor și a mai 

marilor preoților față de Domnul Isus! I-ar fi permis oare să intre în 

Sfânta sau în Sfânta Sfintelor?).  

 În Hagai 2:6-9, Dumnezeu vestește vremea când va clătina cerurile și 

pământul, marea și uscatul. Aceste evenimente vor avea loc în timpul 

calamităților necazului cel mare, când împărățiile lumii vor fi 

clătinate și se va pregăti timpul și locul pentru Împărăția lui 

Dumnezeu (Daniel 2:36; Matei 21:44; Evrei 12:26-28). 

 Cele două expresii din Hagai 2:7 („Casa aceasta”) și Hagai 2:9 

(„acestei Case din urmă”) se referă la Cel de al treilea Templu. Este 

clar că această „clătinare” a tuturor neamurilor (v.7) n-a avut loc încă 

și comorile tuturor neamurilor (v.7) nu au fost aduse la cel de al doilea 

Templu. De asemenea, dacă „Slava Promisă” ar fi venit în al doilea 

Templu prin Domnul Isus, atunci referința n-ar fi la „Casa din urmă” 

care, rămânând consistenți în interpretarea literală în contextul 

celorlalte referințe din Cuvânt, se referă la cel de al treilea Templu 

care va fi construit. 

 Un alt Cuvânt care clarifică expresiile „Casa aceasta” și „acestei 

Case din urmă” este fraza: „și în locul acesta voi da pacea, zice 

Domnul oștirilor”. Toate aceste expresii definesc acțiuni care se vor 
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petrece la sfârșitul necazului cel mare, când va avea loc a doua venire 

a Domnului Isus (Apocalipsa 19) și va intra în Sfânta Sfintelor în 

Templul Milenial. Atât prin dimensiune, splendoare, cât și mai ales 

prin prezența Domnului Isus, „Slava acestei Case din urmă”, Templu 

Milenial, va fi mai mare ca și slava Templului construit de Solomon. 

 Pentru a înțelege mai pe larg expresiile „Casa aceasta” și „Casa din 

urmă”, trebuie să studiem celelalte pasaje din scrierile profetice care 

deseori folosesc interschimbabil expresiile „Muntele Casei 

Domnului” și „Casa Domnului”, expresii care definesc „Slava Casei 

din Urmă”. Menționez câteva din aceste pasaje: Isaia 2:2-3; Mica 

4:1-2; Apocalipsa 11:1-3; Ezechiel 40-48; Zaharia 1:14; 16-17. 

 

CONCLUZII 

 

Ca membri ai Bisericii (Templul Duhului Sfânt), să nu uităm chemarea la 

„zidire” (Efeseni 2:19-22). Avem bucuria prezenței Duhului Sfânt în noi și 

promisiunea  prezenței Domnului Isus cu noi până la sfârșit. 

Ca mântuiți, avem perspectiva bucuriei în prezența Slavei Domnului, 

devenind ca El la răpire, fiind cu El în Cer în timp ce pe pământ va fi necazul 

cel mare, apoi în prezența Slavei Domnului domnilor și Împăratului 

împăraților în Împărăția de o mie de ani și pentru vecii vecilor în Noul 

Ierusalim. Îi vom cânta atunci: „Ce mare Ești, Ce mare-I Slava Ta”! 

 GFM 
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Capitolul I: Mobilizarea la reconstrucție 

Al Treilea Mesaj – Promisiunea Răsplătirii 

Text: Hagai 2:10-19 

Cuvântul de aur: Hagai 2:19 Dar din ziua aceasta Îmi voi da binecuvântarea Mea. 

 

INTRODUCERE 

Domnul a folosit mai multe mesaje (patru) oferite prin Hagai pentru 

a-Și mobiliza poporul la importanta lucrare de reconstruire a templului din 

Ierusalim după întoarcerea lui din robie. Astfel, Domnul a oferit promisiuni 

importante prin care-Și asista poporul în mobilizare. Studiul nostru se ocupă 

de aceste promisiuni importante pe care Domnul le-a dat celor întorși din 

robie, dar care sunt promisiuni generale pentru toți cei ce se antrenează în 

zidirea Casei lui Dumnezeu.  

Așa este promisiunea prezenței Lui. El a promis că este cu ei în acele 

zile dificile, și ne promite și nouă aceeași prezență a atotputerniciei Lui cu 

noi. Așa este promisiunea manifestării slavei Lui. El a promis că își va 

manifesta slava Lui în mijlocul lor la acea dată, dar mai ales la sfârșitul 

istoriei, când Domnul va păși în mijlocul poporului Său și a Casei Sale, care 

va fi în existență la acea dată (Al Treilea Templu). Domnul își manifestă 

prezența și slava în viața și activitatea celor antrenați în zidirea Casei Lui. Dar 

promisiunea prezenței și a slavei este completată de promisiunea răsplătirii.  

Astăzi vom studia al treilea mesaj al lui Hagai pentru rămășița 

întoarsă din robia babiloniană. Așa după cum toți știm, mesajul a fost adresat 

unor oameni credincioși. Acești oameni au părăsit circumstanțele familiare 

din Babilon și au venit într-un ținut dezolant, dar care era Țara promisă. Acei 

oameni au fost devotați cauzei pentru care au părăsit Babilonul, aceea de a 

reconstrui Templul. Însă datorită greutăților și opoziției pe care samaritenii și 

alte nații le-au creat, evreii s-au descurajat și au oprit lucrul. Din nou, Hagai 

transmite un mesaj poporului din partea lui Dumnezeu prin care îi încurajează 

să persevereze în slujirea Domnului, știind de răsplata Sa generoasă pe care 

El o oferă celor ce perseverează în facerea binelui (cf. Romani 2:7, 10). 

 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că Dumnezeu răsplătește întotdeauna pe cei ce Îl caută.  

 Să înțelegem că moștenirea răsplătirii se face prin credința ce se 

angajează în zidirea Casei Domnului. 

 Să ne antrenăm noi înșine în lucrarea Domnului pentru a moșteni la 

rândul nostru răsplățile Lui generoase. 
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SCHIȚA  

I. Întrebări asupra Legii 

II. Analiza atentă a situației economice 

III. Promisiunea binecuvântării/răsplătirii 

ANALIZA 

I. Întrebări asupra Legii 

Dumnezeu îi întreabă pe preoți, prin intermediul lui Hagai, două lucruri; 

pentru a reliefa unele adevăruri importante Domnul pune două întrebări:  

Prima Întrebare: Carnea sfințită, sfințește ea prin atingere și alte obiecte?  

Preoții au răspuns corect: NU!  

A doua întrebare: Dacă cineva spurcat prin atingerea de un mort atinge 

anumite obiecte, vor fi acestea spurcate?  Din nou preoții au răspuns corect: 

DA! 

Trei concluzii: 

1. Sfințenia nu e contagioasă, dar necurăția (corupția) este. Dacă ar fi 

să comparăm această concluzie cu starea de sănătate și de boală, vom 

înțelege mai bine acest adevăr. Dacă doi oameni, unul sănătos și unul 

răcit, sunt într-o cameră, cel sănătos are mari șanse să ajungă răcit, pe 

când cel răcit nu va deveni dintr-o dată sănătos. Să comparăm acum 

aceiași concluzie cu păcatul. Nu te trezești că ajungi dintr-o dată sfânt 

fiindcă ești în preajma bisericii și în jurul oamenilor credincioși. Pe 

de altă parte, avem tendința să credem că dacă ne petrecem timpul în 

preajma oamenilor care nu au frică de Dumnezeu și ignoră în 

totalitate cerințele Cuvântului, nu o să aibă nici un efect asupra 

noastră. Dacă ne comparăm cu preoții care au dat răspunsul corect în 

ambele cazuri, vom realiza că suntem greșiți de două ori. Unii au 

încercat trăirea în mânăstire pentru a experimenta sfințirea. Nu 

aceasta este sugestia corectă. În primul rând este clar și ușor de înțeles 

că e datoria fiecărui om să își pună viața în rânduială cu Dumnezeu 

prin pocăință de păcat și prin urmarea unei umblări în sfințenia cerută 

de Cuvânt. În al doilea rând, noi trebuie să  asemănăm contactul cu 

lumea ca și al doctorului cu pacienții bolnavi, luând toate masurile ca 

să nu fim afectați și noi de păcat. Păcatul este contagios.  

2. Dumnezeu nu binecuvântează o anumită lucrare dacă oamenii 

implicați nu sunt sfinți. Reconstruirea Templului era cea mai 

importantă preocupare pe care evreii post-exilici ar fi putut să o aibă. 

Acolo avea loc manifestarea prezenței lui Dumnezeu, acolo se 

aduceau jertfe capabile să înlăture vinovăția. Acolo aveau loc 

ritualurile și sărbătorile lor, dar inima lor nu era acolo. Aduceau jertfe, 

dar le desacralizau, le contaminau cu neascultarea inimii lor. Au 

crezut că dacă lucrau la reconstruirea Templului pot să se comporte 
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cum voiau, căci Dumnezeu îi va binecuvânta oricum. În același fel, 

putem fi implicați în Biserică, putem să facem tot felul de lucrări, să 

facem donații etc., dar dacă inima nu e în relație de ascultare față de 

Dumnezeu, orice atingem va fi spurcat. 

3. Sfințenia care este plăcută lui Dumnezeu vine din inimă. Toți știm 

că Domnul se uită la inimă, dar deseori ne comportăm ca și cum El 

de fapt se uită la ceea ce facem. Dacă facem ceva, indiferent de 

lucrare, și indiferent cât de importantă ar fi, ea trebuie făcută dintr-o 

inimă care trăiește în ascultare. 

 

II. Analiza atentă a situației economice 

 

Versetul 15 atrage atenția asupra celor întâmplate pe plan economic. De 

la încetarea construcției (15-16 ani în urmă), starea economică a avut foarte 

mult de suferit. Exemplele date arată că așteptările lor pentru recoltă au fost 

împlinite doar în măsură de 50% și chiar 40% în unele cazuri. Dumnezeu își 

asuma responsabilitatea pentru situația deplorabilă care exista în domeniul 

agriculturii. Chiar toată viața economică a poporului era afectată într-un mod 

serios. Seceta, grindina, rugina în grâu și alte calamități naturale s-au abătut 

asupra lor și Dumnezeu le confirmă că El este sursa și motivația acestor 

insuccese economice. Totuși, chiar și așa, poporul tot nu s-a întors la 

Dumnezeu. 

Acest al treilea mesaj a venit în data de 18 decembrie 520 î.H., la trei luni 

după primul mesaj. De ce este această dată importantă? În Israel, ploile 

începeau la jumătatea lunii octombrie, când pământul se înmuia și era gata de 

arat și semănat. Pe la jumătatea lunii decembrie, lucrarea de semănare era 

gata. Cu toate că nu mai erau semințe în hambare, nici smochinii nici măslinii 

și nici alți pomi nu aveau încă evidențe că anul va fi bun, cu rezultate și cu 

recoltă bogată. În această situație Dumnezeu asigura poporul că El îi va 

binecuvânta fiindcă au reconstruit Templul. Dar nu a fost destul doar să 

reconstruiască Templul: Dumnezeu nu dorește clădiri impresionante și lucrări 

deosebite dacă inima închinătorilor nu este a Lui. 

 

III. Promisiunea binecuvântării/răsplătirii 

 

Promisiunea răsplătirii are un dublu aspect. Pe de o parte, Domnul 

promite răsplătirea celor ce au participat la rezidirea Templului. Este o 

răsplătire atât în cele spirituale (prezența Casei Domnului și a activității sale 

este o mare binecuvântare pentru cei care o frecventează), cât și în cele 

materiale (via, smochinul, rodiul, măslinul 2:19). Orice credincios ce jertfește 

din averile sale pentru scopuri spirituale va avea binecuvântare și în cele 

materiale. Dumnezeu se îngrijește ca acolo unde venitul este mic, sau afectat 

de alți factori ce îl micșorează, belșugul Său să suplinească și material 

trebuințele credincioșilor Săi.  
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Promisiunea răsplătirii este pe de altă parte una cu caracter profetic, în 

sensul că Dumnezeu promite binecuvântarea pentru vremurile finale ale 

poporului Său. Sarcina imediată a poporului era să rezidească Templul pentru 

a avea posibilitatea închinării după cerințele Domnului. Era evident că 

poporul abia întors din robie nu își putea închipui că noua construcție ar fi 

putut rivaliza cu cea ridicată de Solomon. Dar ei au făcut ceea ce au putut, de 

aceea Dumnezeu le promite un viitor fabulos, când țara întreagă va fi 

restructurată și un nou Templu va împodobi pământul unde ei se închinau cu 

evlavie. Este posibil ca Zaharia să fi cunoscut profeția lui Ezechiel, unde 

Domnul Își revelase planurile pentru restaurarea poporului și a Templului în 

Împărăția Mesianică.  

Poporul a înțeles că viitorul promis de Domnul nu putea prinde contur 

dacă ei ar fi continuat să fie nepăsători față de datoria ce o aveau de a rezidi 

Templu. Un Templu în ruine era simbolul unui popor în ruină, incapabil să 

apuce prin credință promisiunile mari ale lui Dumnezeu. Un Templu rezidit 

era simbolul poporului ce manifesta credință în promisiunile Domnului.  

   

CONCLUZII 

Depinde întru totul de noi dacă vom experimenta pe deplin răsplătirile 

divine, sau dacă vom rămâne în final fără ele. Discursul al treilea al lui Hagai 

a revelat faptul că oamenii lui Dumnezeu au parte de mari promisiuni din 

partea Lui, promisiunile răsplătirii generoase, dar le vor moșteni numai dacă 

se angajează în zidirea Casei Lui, fiind atenți la viața de sfințenie ce o duc și 

la jertfa pe care o depun în lucrare. Credința moștenește binecuvântările și 

răsplățile Domnului, dar credința se manifestă întotdeauna în relație cu Casa 

Domnului. Cei ce sunt nepăsători față de zidirea Casei Domnului 

demonstrează necredință. Și fără credință e cu neputință să Îi fim plăcuți. Cei 

care zidesc Casa Lui manifestă credință ce va rezulta în răsplătire.  

 VG 
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Capitolul I: Mobilizarea la reconstrucție 

Al Patrulea Mesaj – Promisiunea Protecției 

Text: Hagai 2: 20-23 

Cuvântul de aur: Hagai 2:23b „Te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, 

zice Domnul oștirilor.”  

INTRODUCERE 

Comunicarea lui Dumnezeu către poporul său prin Hagai conține patru 

mesaje, fiecare din ele constituind o promisiune legată de sarcina mare ce o aveau 

evreii de a reconstrui Templul din Ierusalim. Prima promisiune a fost aceea că 

Dumnezeu va fi cu ei în efortul reconstrucției, dacă ei vor asculta și se vor mobiliza, 

ieșind din starea de inactivitate și delăsare în care se complăceau de peste un deceniu. 

Când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, El este cu noi! Domnul Isus ne-a cerut, 

de exemplu, să facem ucenici din toate Neamurile... și imediat ne-a oferit promisiunea 

că EL este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Beneficiem de promisiunea 

prezenței lui Dumnezeu dacă suntem angajați în ceea ce EL ne-a cerut să facem.  

A doua promisiune, în cazul evreilor angajați în reconstrucție, era că 

Dumnezeu își va manifesta slava în mijlocul lor la isprăvire lucrării la care fuseseră 

chemați. Avem și noi promisiunea manifestării slavei lui Dumnezeu în viața noastră 

când lăsăm ca Domnul Isus să trăiască în noi (2 Corinteni 3:18; 4:6, 10-11). 

A treia promisiune oferită evreilor reîntorși din robie și implicați în rezidirea 

Templului a fost că Dumnezeu îi va răsplăti dacă pun interesele lucrării Lui înaintea 

intereselor personale. Câtă vreme evreii au alergat după interesele lor și au uitat de 

Casa Domnului, au avut parte numai de penurie. Când au pus Casa Domnului în 

atenția lor și au terminat zidirea, Dumnezeu le-a promis solemn că din ziua aceea vor 

vedea mâna Lui la lucru în binecuvântările abundente ce le vor experimenta.  

Dumnezeu nu și-a terminat seria de promisiuni cu cea a răsplătirii, ci le-a 

oferit un al patrulea mesaj în care promitea ocrotirea Sa. Acest mesaj va sta în atenția 

noastră în această lecție.  

 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem în ce constă promisiunea protecției divine 

 Să ne întărim în convingerea că promisiunea protecției divine este a tuturor 

celor ce fac parte din poporul lui Dumnezeu 

 Să trăim cu convingerea că protecția lui Dumnezeu este reală indiferent prin 

ce vom trece 

 

SCHIȚA LECȚIEI  
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I. Promisiunea protecției este pentru cei aleși (v.23) 

II. Promisiunea protecției constă în păstrarea noastră în favorul divin 

(v.23). 

III. Promisiunea protecției este făcută în fața celor mai devastatoare etape 

ale istoriei, cele finale (v.21-22) 

 

ANALIZA LECȚIEI  

I. Promisiunea protecției divine este pentru cei aleși 

Zorobabel, cel care primește promisiunea protecției, este reprezentativ pentru 

poporul lui Dumnezeu. Domnul îi promite protecție și arată motivul pentru care i se 

oferă promisiunea ocrotirii: „pentru că Eu te-am ales” (Hagai 2:23). Dumnezeu a 

promis protecția Sa celor aleși. Noi, cei care Îl avem pe Domnul Isus ca mântuitor, 

suntem numiți în Scriptură „aleșii lui Dumnezeu” (Romani 9:11; Efeseni 1:4, 2Tes. 

2:13; Iacov 2:5; 1 Petru 1:1 etc.). 

Celor aleși, Dumnezeu le-a promis protecție (1 Petru 1:5 Iuda 1; Ioan 10:28-29; 

Ioan 17:11-15 etc.). Promisiunea lui Dumnezeu nu este gratuită sau superficială. El îi 

iubește pe ai Săi și îi ocrotește. Promisiunea ocrotirii este înscrisă în Binecuvântarea 

Lui (Numeri 6:24-26), în Cuvântul Lui (Psalmul 121, Psalmul 91 etc.), în Acțiunile 

Lui cu noi (Ioan 10:14-16, 27-29) și în Rugăciunile Scripturii pentru cei aleși (1 

Tes.5:23-24). 

II. Promisiunea protecției constă în păstrarea noastră în favorul divin 

Protecția divină pe care Dumnezeu i-o promite lui Zorobabel este că va fi păstrat 

la fel ca un sigiliu în și prin evenimentele catastrofale ce se vor desfășura în istorie. 

Toți cei aleși de Dumnezeu au promisiunea păstrării. Păstrarea se referă la menținerea 

noastră în privilegiile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în Domnul Isus (Ef.1:3-14; 

Rom.8:31-39 etc.).  

Dumnezeu ne-a oferit privilegiile Sale prin har și ni le menține prin har. 

Apostolul Petru ne arată că alegerea noastră sau conștiința alegerii noastre poate fi 

întărită prin trăirea în ascultare față de Dumnezeu și slujirea Lui în semenii noștri  

(2Pet.1:3-11). Conștiința alegerii este strâns legată de conștiința protecției divine.   

III. Promisiunea protecției este făcută în fața celor mai devastatoare 

etape ale istoriei, evenimentele finale 

Mesajul în care Dumnezeu promite lui Zorobabel protecție face referire la 

evenimentele finale ale istoriei. Dumnezeu spune că va clătina cerurile și pământul și 

va răsturna scaunul de domnie al împăraților... Nu se poate da o interpretare simbolică 

acestor lucruri. Este vorba de judecata ce Dumnezeu o va aduce asupra lumii 

păcătoase la vremea sfârșitului, despre care a vorbit Domnul Isus în Matei 24, după 

care va avea loc instaurarea Împărăției glorioase a lui Mesia.  

Cum va fi Zorobabel păstrat dacă evenimentele descrise sunt cele finale ale 

istoriei, iar Zorobabel a trăit, a slujit și a fost îngropat odată cu generația sa? Ce fel 

de promisiune oferă Dumnezeu lui Zorobabel, dacă acesta nu va ajunge să vadă 

evenimentele sfârșitului? Realitatea este că toți cei credincioși vor ajunge la 

evenimentele sfârșitului. Ei vor fi înviați și vor avea parte nu de judecată și 

condamnare, ci de domnie împreună cu Hristos. Toți cei mântuiți sunt păstrați și păziți 
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pentru ziua aceea (1 Petru 1:5). Orice pierdere experimentată de cei aleși va fi 

eliminată în ziua lui Hristos și, literal, trupul, sufletul și duhul celor mântuiți sunt 

păzite de Domnul, deoarece ele vor fi întregi în ziua veșniciei. Când lumea va intra 

în judecată și puterile cerești și pământești vor fi clătinate, cei aleși au promisiunea 

că vor fi păstrați. Judecata finală nu îi va ajunge, ci mântuirea Domnului va fi 

finalizată pentru toți cei ce L-au ales ca mântuitor pe Mesia. 

CONCLUZII 

Promisiunile lui Dumnezeu pentru cei aleși sunt mari și de aceea demne de 

a fi cunoscute și iubite. Când suntem activi în lucrarea lui Dumnezeu ne întărim 

alegerea și implicit trăirea noastră este binecuvântată prin conștientizarea tuturor 

promisiunilor divine. Cei mântuiți sunt îndemnați să le cunoască și să își însușească 

prin ele toate binecuvântările Domnului (Efeseni 1:3; 2 Petru 1:3-4). 

AD 
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Zaharia –Profetul Evenimentelor Mesianice  
Introducere 

Această carte a fost evaluată ca fiind cea care are cel mai bogat conținut de 

informații mesianice, apocaliptice sau escatologice dintre toate scrierile Vechiului 

Testament. Cartea este o comoară de profeții privind persoana, munca, și slava 

viitoare a Celui ce vine. Sclipiri mesianice apar peste tot, conținând cel puțin opt 

predicții majore legate de Mesia (3:8; 6:12, 13; 11:4-11; 13:7; 11:12, 13; 12:10; 14:4). 

Sunt prezentate o gamă întreagă de evenimente pe tema respingerii lui Mesia 

la prima Sa venire, cu tot atâtea informații privind acceptarea Lui la a doua Sa venire. 

Efectul acestor evenimente la împlinirea lor asupra lui Israel și a națiunilor 

înconjurătoare este prezentat cu amănunt și claritate. Nicăieri în Vechiul Testament 

nu există o substanță de revelație așa de concentrată și bogată în ceea ce Îl privește 

pe Mesia. Cartea este supranumită Apocalipsa Vechiului Testament.  

TITLUL CĂRȚII  

  În ebraică, cartea este intitulată ZKRYH (ZAKARIAH), însemnând 

„Domnul își amintește” sau „Domnul își aduce aminte”. În limba greacă, cartea este 

intitulată ZACARIAS, o transliterare din numele ebraic. Profeția a fost scrisă pe când 

poporul Israel era o națiune mică, fără mijloace de apărare împotriva vecinilor 

puternici. Zaharia relevă nu numai un Dumnezeu care este în măsură să-Și protejeze 

poporul, dar și un Dumnezeu care ne-a dat toate informațiile de care avem nevoie ca 

să Îl cunoaștem pe Mesia și planul Lui pentru viitor. Activitatea profetică a lui Zaharia 

a avut loc în perioada post-exilică, în timpul restaurării evreilor reveniți în țară din 

captivitatea babiloniană. 

La fel ca Ieremia (1:1) și Ezechiel (1:3), Zaharia a fost nu numai un profet 

(1:1), ci și un membru al unei familii preoțești. El s-a născut în Babilon și a fost printre 

cei care s-au întors în Iuda prin 538/537 î.H. sub conducerea lui Zorobabel și a lui 

Iosua. Bunicul lui, Ido, este numit printre cei repatriați în cartea lui Neemia (12:4). S-

a sugerat că tatăl său (Berechia, 1:1,7) a murit la o vârstă fragedă. Vârsta sa tânără (a 

lui Zaharia, vezi 2:4) în perioada timpurie a lucrării sale, face posibil ca slujirea lui 

să se fi extins până în primii ani de domnie ai lui Artaxerxe I (465-424 î.H.) 

AUTOR: ZAHARIA — „Domnul Amintește  sau Își Amintește”  

Zaharia este contemporan cu Hagai, profetul, Zorobabel, dregătorul și Iosua, 

Marele preot (vezi Ezra 5:1-2; Zaharia 3:1; 4:6; 6:11). Spre deosebire de Hagai, 

Zaharia a fost, probabil, tânăr când a început să profețească. El a fost unul dintre cei 

exilați care au văzut Ierusalimul, pentru prima dată după întoarcerea din exil. 

Zaharia a fost un om de o mare influență. El slujea ca preot atunci când 

Dumnezeu l-a chemat ca profet. Cel mai probabil Zaharia a scris întreaga carte care 

îi poartă numele. Unii i-au pus la îndoială paternitatea referitor la capitolele 9-14, 

invocând diferențe de stil și alte caracteristici de compoziție, și pretextând referințe 
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istorice și cronologice ce ar necesita o dată diferită și un autor diferit pentru 

informațiile ce vin după capitolul 8. 

DESTINATARI: Rămășiței lui Israel, în special celei ce s-a întors în țară 

DATA: 520 î.H. 

Hagai a profețit începând cu anul al doilea al lui Darius, luna a șasea. Era 

anul 520 î.H. Zaharia și-a început activitatea sa în luna a opta și a mers cu mesajele 

sale pe o perioadă de mai mulți ani. 

SCOPUL SCRIERII 

Scopul principal al scrierii lui Zaharia (ca și a lui Hagai de altfel) a fost de a 

mustra în primul rând oamenii din Iuda pentru abandonarea lucrărilor de construcție 

a Templului și pentru a-i încuraja și a-i motiva în vederea finalizării construcției 

Templului (Zaharia 4:8-10; Hagai 1-2). Pe lângă acest scop este clar că ambele 

profeții au fost intenționate și pentru edificare sufletească, vizând reînnoirea spirituală 

a poporului lui Dumnezeu. 

În plus, scopul celor opt vedenii de noapte (1:7-6:8) este explicat în 1:3, 5-6 

unde Domnul a spus că în cazul în care locuitorii lui Iuda se vor întoarce la El, se va 

întoarce și El la ei. Cuvântul Său va continua să acționeze împlinind profețiile 

enunțate. Acesta este un mesaj de încurajare pentru constructorii Templului, oameni 

care s-au întors la Ierusalim cu Zaharia sub conducerea lui Zorobabel în 535 î.H. 

El complementează munca lui Hagai ce era antrenat la ora aceea în 

încercarea de a aduce renaștere spirituală în popor prin mobilizare la activitate pentru 

a finaliza Templu. O parte importantă a acestui mesaj este componența lui mesianică. 

Interpretarea mesianică a mesajului său domină scrierea. Cartea lui Zaharia 

creionează într-un mod unic, tabloul lui Dumnezeu locuind în viitor cu poporul Său 

ales. 

G.L. Robinson a spus, „Nici o altă carte nu are conținut mesianic ca și 

Cartea lui Zaharia”. Ideea principală ce se deduce de aici este că realizarea celor 

sperate referitor la Mesia a depins de finalizarea construcției Templului. 

TEMA PRINCIPALĂ: Nădejdea viitoare - se va arăta Lumina - 14:7 

Zaharia vede istoria lui Israel peste veacuri, când va veni Mesia, și va 

aduce o zi mai luminoasă pentru Sion. Este un mesaj de speranță pe fundalul unei 

situații economice și spirituale fără speranță în care căzuse Israel la vremea aceea. De 

fapt, încurajarea este temă centrală, având în vedere nevoia de a finaliza reconstruirea 

Templului într-o perioadă dificilă. 

STIL, FORME LITERARE ȘI TEME  

Cartea este un amestec de îndemnuri (apel la pocăință, 1:2-6, viziuni 

profetice, 1:7-6:8, oracole profetice de instruire, de exemplu, o scenă cu încoronare 

simbolică 6:9-15, mesaje de întărire, în principal de mustrare și speranță, chestiuni 

legate de post, cap. 7-8, de judecată și de mântuire, cap. 9-14). Viziunile profetice din 

1:7-6:8 sunt numite literatură apocaliptică (revelatoare), care este în esență o literatură 

de încurajare pentru poporul lui Dumnezeu. 

În cazul în care secțiunea apocaliptică este privită împreună cu secțiunea 

referitoare la mântuire (sau eliberare), oracolele din capitolele 9-14 demonstrează că 
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accentul dominant al cărții este încurajarea brodată pe anunțarea viitorului glorios 

destinat poporului ales. 

Diverse mijloace sunt folosite pentru a realiza acest scop, unul din acestea 

fiind alegerea unor tematici subsidiare. De exemplu, un mare accent este pus pe 

răsturnarea tuturor forțelor antihristului prin venirea lui Mesia, astfel încât Legea lui 

Dumnezeu poate fi în cele din urmă și pe deplin stabilită pe pământ. Scena locală, 

contemporană, face loc uneia tot mai largi și mai îndepărtate, devenind în cele din 

urmă o imagine a unei panorame universale, escatologice. 

Cartea a fost descrisă ca fiind „dificilă, profundă, tulburătoare, cu accente 

escatologice, apocaliptice, mesianice, și de aceea complexă și nelămurită”. Unele 

din aceste considerații sunt pe bună dreptate aplicate la conținutul profeției, destul de 

neobișnuit. „Zaharia diferă de predecesorii săi în felul în care a plasat accentul pe 

viziuni ca un mijloc de comunicare divină, pe simbolism apocaliptic, un loc important 

fiind ocupat de medierea angelică între scriitor și Dumnezeu” (Francisco).  

Zaharia a proclamat venirea acelei epoci de aur, epocă în care promisiunile 

lui Dumnezeu vor fi realizate pe deplin. El pune un puternic accent pe sfințenia lui 

Dumnezeu și are o pasiune pentru viziuni și simboluri, deși trebuie adăugat că acestea 

sunt simple și practice. 

VERSETE CHEIE: 8:3; 14:9 

CUVINTE CHEIE: Păstor, Rege, Vlăstar, Ierusalim, Israel  

MESIA în Zaharia 

„Imagistica lui Zaharia despre Mesia, Cel care vine, stârnește sufletul”, scrie Yates.  

CONTEXT ISTORIC 

Situația istorică ce stă la baza cărții lui Zaharia este identică în timp și loc cu 

cea prezentată în cuvintele lui Hagai. Dorul privind întoarcerea din exil a devenit o 

realitate. O mică rămășiță a evreilor care a fost ruptă din Iuda nu a prins rădăcini în 

Babilon, și în ciuda celor 70 ani de captivitate acolo (Dan 9:2), s-a întors în țara sfântă. 

Această revenire a fost un eveniment extrem de important în istoria lui Israel. 

Ridicarea acestei rămășițe mici pentru a reveni în țară a fost ca o înviere a națiunii 

din moarte, pentru că prin această rămășiță Dumnezeu a ales să continue programul 

în care promisese venirea lui Mesia.  

Prin intervenție divină (Ezra 1:1-4) Cir, regele mezilor și perșilor (Isaia 

44:28; 45:1-8), a emis un decret care a dat permisiune evreilor să se întoarcă în țara 

lor. Acest Cir a fost același cu cel pe care Isaia l-a profețit cu numele ca fiind agentul 

de pedepsire și distrugere a Babilonului ca putere mondială și al eliberării lui Israel. 

Eliberarea însemna trimiterea înapoi în țară a rămășiței pentru a restabili în teritoriul 

vechi națiunea evreilor (Ezra 2, Neemia 7). 

Dificultățile reconstrucției au fost majorate odată cu apariția opoziției 

samaritenilor (Ezra 4), mai ales după ce acestora nu li s-a permis să se alăture efortului 

de reconstruire a Templului. Samaritenii au înșelat atunci pe oficialii persani și i-au 

făcut suspicioși, astfel că asistența bănească generoasă promisă de Cir nu a mai venit. 

Oamenii au fost descurajați de opoziție și de lipsa fondurilor și ca urmare au 

abandonat proiectul construcției și s-au antrenat în căutarea propriului lor confort. 

Mulți dintre ei au început să-și construiască pentru ei înșiși locuințe deosebite (Hagai 
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1:4), dar munca pentru Casa Domnului a stagnat. Apoi, după 15 ani de când mică 

rămășiță a revenit în țară, profetul Hagai, numele însemnând „festiv, sărbătoresc", a 

început a chema oamenii la reluarea construcției Templului. Două luni mai târziu, 

Zaharia i se va alătura în proclamarea revelația lui Dumnezeu pentru poporul Său.  

Darius Istaspe (1:1) a venit la putere în 522 și a condus până la 486 î.H. O 

domnie de mare prosperitate i-a dat un loc între conducătorii de seamă ai istoriei. El 

a confirmat decretul lui Cir, prin care se permitea evreilor să părăsească Babilonul și 

să  reconstruiască Templul din Ierusalim. Construcția Templului a fost finalizată în 

516 î.H. 

PERIOADA DE SLUJIRE A LUI ZAHARIA 

Concomitent cu întoarcerea rămășiței a început ridicarea Templului lor pe 

baza decretului lui Cir. În 535 î.H, bazele Templu au fost așezate, dar acțiunea s-a 

întâlnit cu o intensă opoziție care a întârziat construcția pentru încă 15 ani (Ez.1:1-4; 

4:1-5). Acțiunea de reconstruire pare să fi fost împiedicată începând cu anul 535 î.H. 

(Ez.4:1-5), iar lucrarea a încetat cu totul pe la circa 530 î.H. La cincisprezece ani după 

începutul lucrărilor au apărut mesajele divine de mobilizare. Datarea mesajelor 

înregistrate în Zaharia este corelată cu informația cronologică oferită în mesajele din 

Hagai și cu alte evenimente istorice, după cum urmează: 

1. Primul mesaj a lui Hagai (Hagai 1:1-11; Ezra 5: 1) 29 august 520 î.H. 

2. Reluarea construirii templului (Hagai 1:12-15; Ezra 5:2) 

3. Al doilea mesaj a lui Hagai (Hagai 2:1-9) 17 octombrie 520 î.H. 

4. Începutul propovăduirii lui Zaharia (1:1-6) octombrie/noiembrie 520 î.H. 

5. Al treilea mesaj a lui Hagai (Hagai 2:10-19) 18 decembrie 520 î.H. 

6. Al patrulea mesaj a lui Hagai (Hagai 2:20-23) 18 decembrie 520 î.H. 

7. Scrisoarea lui Tatnai lui Darius privind refacerea Templului (Ezra 5:3-6:14) 

 (Trebuie să fi fost un interval de timp între pornirea lucrărilor și scrisoarea 

lui Tatnai) 519-518 

8. Opt viziuni ale lui Zaharia noaptea (1:7-6:8) 15 februarie 519 î.H. 

9. Iosua încoronat (6:9-15) 16 februarie (?)- 519 î.H. 

10. Pocăința cerută și binecuvântările promise (cap.7-8) 7 decembrie 518 î.H. 

11. Sfințirea templului (Ezra 6:15-18) 12 martie 516 î.H. 

12. Profeții finale (cap.9-14) ale lui Zaharia - după 480 (?) î.H. 

CONȚINUT TEOLOGIC: HAGAI și ZAHARIA, asemănări și deosebiri 

Hagai și Zaharia au fost profeți contemporani ale căror mesaje prezintă un 

contrast interesant, având un singur lucru în comun „un entuziasm pronunțat pentru 

restaurarea Templului”. Hagai a fost mai în vârsta și a vorbit direct și la obiect; 

Zaharia a fost tânăr și vizionar. Hagai a fost prozaic și practic; Zaharia a fost idealist 

și plin de culoare.  

În timp ce Hagai a fost ferm plantat în prezent, Zaharia și mesajul său au 

privirea spre viitor. Hagai a cerut oamenilor să-și folosească mâinile; Zaharia îi 
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încurajează să-și deschidă inima. Hagai este preocupat de ceva fizic – locuința sau 

locul lui Dumnezeu – Templul din Ierusalim; pasiunea lui Zaharia este pentru 

Dumnezeul nevăzut – domiciliat în inimile poporului Său.  

Ambii profeți au venit să cheme un popor egocentric înapoi la adorarea lui 

Dumnezeu. Hagai susține că pocăința și curățirea de păcat trebuie să preceadă 

revărsarea de binecuvântare divină peste lucrările comunității. La rândul său, Zaharia 

menționează că reînnoirea spirituală a oamenilor trebuie să preceadă restaurarea 

mesianică.  

Cele două profeții prezintă și pronunță suveranitatea lui Dumnezeu peste 

națiunea Israel – în trecut, prezent și viitor. Împreună, cei doi profeți au făcut o 

lucrare magnifică prin menținerea interesului pentru Dumnezeu și Templul Său. 

Teologia profeției lui Zaharia se potrivește foarte bine cu numele său, care 

înseamnă „Domnul (este, numele de legământ personal al lui Dumnezeu și este o 

mărturie perpetuă a credincioșiei lui la toate promisiunile Sale Yahweh) își amintește" 

(Exod 3:14-15; 6:6; Deut. 28:58). El „își amintește" promisiunile legământului și ia 

măsuri pentru a le îndeplini.  

Cartea, ca întreg, prezintă suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, peste 

oameni și națiuni, în trecut, în prezent și în viitor (a se vedea, de exemplu, 1:10-11; 

2:13; 4:10,14 și nota; 6:5 , 7, 8:20-23; 9:10,13-14; 10:11; 12:1-5; 14:9,16-19).  

CONCLUZIA 

Studiul acestei cărți va crește și va întări credința noastră, dacă vom aplica 

aceeași metodă ca profeții din vechime, care pentru fiecare situație în curs de 

dezvoltare din Israel, apelau la Dumnezeu și cereau lumină. Profețiile ce urmează să 

se împlinească (și cartea lui Zaharia are multe) necesită atenție în interpretare și 

aplicare, lucru ce nu este imposibil, din moment ce Noul Testament face apel de multe 

ori la conținutul acestei cărți atât în Evanghelii, cât și în Apocalipsa. 

NS 
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Capitolul II Motivare la Pocăință 

Chemarea la Pocăință 

Text: Zah.1:1-6, și Zah.7:1-14. 

Cuvântul de aur: Zah.1:3b „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor: și Mă voi 

întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor.”  

INTRODUCERE 

Oamenii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu consideră chemarea 

la pocăință ca o lipsă de toleranță sau o ofensă, care duce la trezirea unor 

resentimente. Lucru acesta se datorează faptului că nu sunt înțelese noțiunile: 

motivare, chemare, pocăință. Prima parte a studiului se numește „Motivare 

la pocăință” iar prima lecție din studiu „Chemare la pocăință”. 

Ce înseamnă fiecare noțiune? Iată câteva sumare explicații: 

- motivarea: este o acțiune de argumentare și rezultatele ei. Este o 

justificare logică, rațională. O explicație, o scuză pentru ce nu mai 

sunt credincioși, sau sunt necredincioși. Este o îndreptățire. 

- chemarea:  este o cerință ca cineva să vină într-un anumit loc, la o 

anumită acțiune, faptă, misiune, menire. Ea este similară cu un strigăt, 

proclamație, îndemn de participație. Sinonime: a invita, a pofti, a 

convoca, a solicita, a provoca, a spune, a zice, a evoca. 

- pocăința: este înțeleasă  de oamenii cucernici și bisericoși ca o căință 

pentru păcatele săvârșite; regretul pentru o faptă rea sau o greșeală; 

un strigăt pentru dezlegare, pentru iertare.  Ei înțeleg pocăința ca o 

recunoaștere de bună voie a unei greșeli și făgăduința de a se îndrepta. 

Conform bibliei „pocăința” înseamnă „schimbarea minții”. Pocăința 

autentică are ca rezultat schimbarea faptelor.  Definiția biblică pentru 

pocăință este schimbarea  minții care duce la schimbarea faptelor. 

Pocăința și credința pot fi înțelese ca două părți ale aceleiași monede. 

Este imposibil să-ți pui credința în Isus Hristos ca Mântuitor fără a-ți 

schimba mai întâi mintea și gândirea cu privire la cine este și ceea ce 

a făcut El. Poate fi pocăință (schimbarea gândirii) de respingere 

conștientă, pocăință de ignoranță și dezinteres, pocăință de acceptare 

a harului lui Dumnezeu. Pocăința biblică în privința mântuirii este 

schimbarea gândirii de la respingerea lui Isus Hristos la credința 

în El. Pocăința nu este o lucrare pe care o facem pentru a câștiga 

mântuirea.  

A nu te pocăi înseamnă că-ți dai seama că ești pe o cale rea cu o direcție 

greșită. Știi destinația și consecințele care îți sunt nedorite și neplăcute. 

Datorită aroganței, mândriei și orgoliului nu vrei să renunți nici la cale și nici 

la direcție. 
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OBIECTIVE  

 Să înțelegem ce înseamnă pocăința. 

 Să înțelegem chemarea lui dumnezeu la pocăință. 

 Să înțelegem că pentru a răspunde cu sinceritate chemării lui 

dumnezeu trebuie să las cuvântul să lucreze la inima mea. 

SCHIŢA  

I. Adresarea  lui Dumnezeu către popor Cap.1:1-6. 
a. Avertizarea poporului v.2. 

b. Așteptările lui Dumnezeu. v.3a. 

c. Angajamentul lui Dumnezeu. v.3b. 

d. Analiza credincioșiei părinților. v.4-5. 

e. Amintirea împlinirii avertizărilor prorocilor. v.6a. 

f. Acceptarea hotărârii lui Dumnezeu de către 

părinți. v.6b.  

II. Arătarea realității Cap.7:1-14. 
a. Alegerea datinii în locul Legii. v.1-3. 

b. Amintirea Legii și rejecția datinii. v.4-7. 

c. Aprofundarea Legii. v. 8-10. 

d. Analiza trecutului părinților. v.11-12. 

e. Ascultarea refuzată, și consecințele refuzului. 

v.13-14. 

ANALIZA 

I. Adresarea lui Dumnezeu către popor Zah.1:1-6 

 Lucrările la Casa lui Dumnezeu au fost oprite din ordinul lui 

Artaxerxe pe baza informațiilor primate. Ezra 4:24. Dumnezeu nu și-a uitat 

de poporul. Când a venit timpul El i s-a adresat din nou. Hag.1:1 

a. Avertizarea poporului v.2 

 Zaharia face cunoscute sentimentele lui Dumnezeu față de popor, 

sentimente care se repetă: Isa.47:6, Deut.9:19. Dacă analizăm puțin versetul 

2: „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinții voștri” vedem că cel care este 

mânios pe popor și care le vorbește este Creatorul lumii, Dătătorul vieții, 

Creatorul omului, Suveranul creației. 

b. Așteptările lui Dumnezeu v.3a 

 „....Întoarceți-vă la Mine,..”.  Dumnezeu stăruie pe lângă popor să se 

pocăiască și astfel să primească harul divin care să-I facă în stare să 

îndeplinească nestingherit și în siguranță lucrarea de rezidire a templului. 

Cerința de întoarcere este repetată în cartea Zaharia de mai multe ori: Zah. 

3:7, Zah. 6:15,  Zah. 7:9 , Zah. 7:10,  Zah. 8:16 , Zah 8:17. Când le cere să se 
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întoarcă la El, nu trebuie să înțelegem că ei au stat lângă Domnul și acum s-

au îndepărtat. Nu. Ei au o moștenire rea de la părinți. Învățătura, trăirea 

zilnică, nepăsarea, ignoranța, etc. Domnul le cere să înlăture aceste lucruri. 

Le cere să facă ceea ce nu fac și să nu mai facă ceea ce fac. Să îndepărteze de 

la ei tot ceea ce este firesc și să atragă tot ceea ce este duhovnicesc. 

c. Angajamentul lui Dumnezeu v.3b 

 „...Mă voi întoarce și Eu la voi,..”. Ascultarea poporului de a se 

întoarce la Domnul, Îl face ca în dragostea Lui să-și schimbe hotărârea de 

judecată în decizii de revărsare a binecuvântărilor. În acest verset, verbele: 

„Așa vorbește Domnul oștirilor”, „ zice Domnul oștirilor”, „ zice Domnul 

oștirilor.” , accentuează angajamentul lui Dumnezeu și relevă faptul că El este 

permanent printre ei cu dorința de a-și revărsa promisiunile. Ier. 25:5-6, 

35:15: „Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă faptele, 

nu mergeți după alți dumnezei, ca să le slujiți, și veți rămânea în țara, pe care 

v-am dat-o vouă și părinților voștri! Dar voi n-ați luat aminte și nu M-ați 

ascultat.” 

d. Analiza credincioșiei părinților v.4-5 

 Zah 1:4-5 „Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau proorocii ...: 

„Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele! Dar 

n-au ascultat și n-au luat aminte la Mine, zice Domnul.” .  „Unde sunt acum 

părinții voștri?”. Este corect să ne amintim Cântarea lui Moise. Cântarea care 

dorea să fie binecuvântare, dar care a devenit o condamnare. Deut.32:18 „Ai 

părăsit Stânca cea care te-a născut, și ai uitat pe Dumnezeul, care te-a 

întocmit.” Deut.32:16 „L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au 

mâniat prin urâciuni”; Deut.32:5 „Ei s-au stricat; Netrebnicia copiilor Lui, 

este rușinea lor! Neam îndărătnic și stricat!” Deut.32:20 „El a zis: „Îmi voi 

ascunde Fața de ei, Și voi vedea care le va fi sfârșitul, Căci sunt un neam 

stricat, Sunt niște copii necredincioși.” Deut.32:28 „Ei sunt un neam care și-

a pierdut bunul simț, Și nu-i pricepere în ei.” 

e. Amintirea împlinirii avertizărilor prorocilor v.6a 

 Zah. 1:6 “ Totuși cuvintele Mele și poruncile pe cari le dădusem 

slujitorilor Mei proorocii, ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri?” 

Acest verset este destul de explicit. Mesajul transmis este foarte clar: 

cuvintele Mele și poruncile pe cari le dădusem slujitorilor Mei proorocii, ca 

să le vestească, au atins  pe părinții voștri.  

  2Chron. 36:15-16 „Domnul, Dumnezeul părinților..... voia să cruțe 

pe poporul Său și locașul Său. Dar ei și-au bătut joc..., I-au nesocotit cuvintele, 

și au râs..., până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără 

leac”. Ier. 18:11-12  „De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și 

locuitorilor Ierusalimului, și zi: „Așa vorbește Domnul: Iată, pregătesc o 

nenorocire împotriva voastră, și fac un plan împotriva voastră. De aceea, 

întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și 



32 

faptele!”.  Ier. 18:18  „Atunci ei au zis: „Veniți, să urzim rele împotriva lui 

Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă 

de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba, 

și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!”  

f. Acceptarea hotărârii lui Dumnezeu de către părinți v.6b 

 Zah 1:6 „…Și atunci ei s-au întors, și au zis: „Domnul oștirilor ne-a 

făcut cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre!”.  Zah.1:5  „Unde 

sunt acum părinții voștri? Această întrebare este de fapt o nouă avertizare. 

Unde vă sunt părinții?  Răspunsul? Sunt morți. Da! Dar unde sunt? Răspunsul 

corect: ei sunt îngropați într-un pământ străin și nu în țara pe care Tu, Doamne 

le-ai promis-o. Plâng. 1:15-18 “ Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din 

mijlocul meu...  De aceea plâng, îmi varsă lacrămi ochii, căci s-a depărtat de 

la mine Cel ce trebuia să mă mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viața...  

Sionul întinde mâinile rugător, și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis 

împotriva lui... vrăjmași; Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. 

Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor Lui. 

Ascultați...” Plâng.2:17 „Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul 

pe care-l sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă”. 

 Dumnezeu și-a ales un popor pe care l-a binecuvântat și care trebuia 

să-L facă cunoscut neamurilor. Poporul i-a nesocotit binecuvântările și L-a 

înlocuit cu dumnezeii neamurilor. Datorită neascultării a fost lepădat pentru 

a vreme, și în locul lui a fost ales un nou popor. Poporul nou ales îl urmează 

pe Dumnezeu sau urmează calea poporului lepădat? O întrebare personală: 

Știu că fac  parte din noul popor ales. Cunosc că există două căi. Umblare pe 

fiecare cale își are răsplata. Ce învățături trag eu din ideile ce se desprind 

din citatele de mai sus extrase din Cuvânt?  Rațiunea răspunde argumentelor 

prezentate determinându-mă să-mi recunosc căile pe care am mers până acum 

și să cer ajutorul lui Dumnezeu pentru a le părăsi și a mă întoarce la El? 

II. Arătarea realității Cap.7:1-14 

 Capitolul 7  poate fi privit ca o apreciere negativă privind folosirea 

ipocrită a postului de către evrei. Dar același lucru este valabil și astăzi pentru 

noul popor ales. 

a. Alegerea  datinii  în locul Legii v.1-3 

 Zah.7:2-3 „Cei din Betel trimiseseră..., să se roage Domnului,  și să 

întrebe pe preoți... și pe proroci: „Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă 

înfrânez, cum am făcut atâția ani?” Ei voiau să știe dacă trebuie să mai 

continue postul la aniversarea căderii Ierusalimului. 

 Deut.17:9 „Să te duci la preoți, Leviți, și la cel ce va împlini atunci 

slujba de judecător; să-i întrebi, și ei îți vor spune hotărârea legii.” Mal. 2:7 

„Căci buzele preotului trebuie să păzească știința, și din gura lui se așteaptă 

învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor.” 
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 Când nu ascultau de Domnul nu au avut inițiativa trimiterii de soli 

pentru începere unui post. După dărâmarea Ierusalimului Domnul nu le-a 

comunicat ca să țină post. Totul a fost o hotărâre a poporului care apoi s-a 

transformat în tradiție. Oare această tradiție acum devenise o povară? 

b. Amintirea Legii și respingerea datinii v.4-7 

Zah.7:5-7 „Spune la tot poporul țării și preoților: „Când ați postit și 

ați plâns..... oare pentru Mine ați postit voi?...  Și când mâncați și beți, nu 

sunteți voi cei ce mâncați și beți?... Nu cunoașteți cuvintele, pe cari le-a vestit 

Domnul prin proroci...”  

Posturile au fost ideea lor, nu a lui Dumnezeu. Domnul dorește 

realitatea , nu ritualul. Posturile și ospețele au fost în folosul lor, nu în a lui 

Dumnezeu. Înainte de a fi distrus Ierusalimul, profeții i-au prevenit pe oameni 

că Domnul dorește neprihănirea și realitatea și nu ritualuri. 

Isa.58:5-7: „Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-și chinuiască 

omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig, și să se culce pe sac și 

cenușă?...  Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă 

legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, și rupe orice fel de jug;  împarte-ți 

pâinea cu cel flămând, și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi 

pe un om gol, acopere-l, și nu întoarce spatele semenului tău. “ 

c. Aprofundarea Legii v.8-10 

Zah.7:9-10  „Așa a vorbit Domnul oștirilor: „Faceți cu adevărat 

dreptate, și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe 

văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău 

în inima lui împotriva fratelui său”. Judecata s-a abătut asupra lui Israel din 

pricina refuzului de a practica dreptatea, neprihănirea și îndurarea.    

d. Analiza trecutului părinților v.11-12 

Zah.7:11-12 „Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele, și și-

au astupat urechile ca să n-audă.  Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să 

n-asculte Legea, nici cuvintele pe cari li le spunea Domnul oștirilor, prin 

Duhul Său, prin proorocii de mai înainte. Din pricina aceasta Domnul oștirilor 

S-a aprins de o mare mânie”. În aceste versete Domnul explică de ce a venit 

judecata peste națiune. El chemase pe oameni să practice dreptatea, îndurarea 

și compasiunea.                      

e. Ascultarea refuzată, și consecințele refuzului v.13-14 

Zah.7:13-14  „Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici 

Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Ci i-am 

împrăștiat printre toate neamurile pe cari nu le cunoșteau; țara a fost pustiită 

în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea; și dintr-o țară 

plăcută cum era, au făcut o pustie!”  

Se pot observa urmările neascultării: mânia divină, absența 

răspunsurilor la rugăciune, împrăștierea printre națiuni, pustiirea țării. După 
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primire explicațiilor se trage concluzia: postul de care întrebau ei era urmare 

a propriilor păcate și neascultări. 

Concluzia care o putem trage este că rânduielile (obiceiurile, 

datinile), indiferent de scopul pentru care și cum s-au ținut nu au luat niciodată 

locul practicării neprihănirii sau al credinței, în ochii lui Dumnezeu. Datinile 

se opresc la niște lucruri de suprafață, superficiale, pe când pocăința schimbă 

lăuntrul și trăirea. 

CONCLUZII 

 „....Întoarceți-vă la Mine...”  Să înțelegem bine ce este pocăința: 

Dumnezeu stăruie pe lângă popor să se pocăiască și astfel să 

primească harul divin care să-I facă în stare să îndeplinească 

nestingherit și în siguranță lucrarea de rezidire a templului. Pocăința 

este întotdeauna o întoarcere la 180o de la ceva rău la ceva bun, de la 

firesc la duhovnicesc, de la lume la Dumnezeu. Definiția biblică 

pentru pocăință este schimbarea  minții care duce la schimbarea 

faptelor. 

 „...Mă voi întoarce și Eu la voi...” Să înțelegem bine ce înseamnă 

chemarea la pocăință și cine o face: ascultarea poporului de a se 

întoarce la Domnul Îl face ca în dragostea Lui să-și schimbe hotărârea 

de judecată în decizii de revărsare a binecuvântărilor. Chemarea la 

pocăință este o chemare a dragostei însoțită de promisiunea asistenței 

și binecuvântării. 

 „Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici 

cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor, prin Duhul Său, 

prin proorocii de mai înainte...” Să înțelegem că pentru a răspunde 

cu sinceritate chemării lui Dumnezeu trebuie să lăsăm Cuvântul să 

lucreze la inimile noastre. 

GS 
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Capitolul II Motivare la Pocăință 

Viziunea Agenților Divini 

Textul de studiu: Zaharia 1:7-21, 2:1-13, 6:1-8 

Cuvântul de aur: Zaharia 3:18 „Așa vorbește Domnul oștirilor: Dacă vei umbla pe 

căile mele și dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea și vei priveghea 

asupra curților Mele, și te voi lăsa să intri cu cei ce sunt aici.” 

INTRODUCERE 

Zaharia, unul din cei trei profeți ai Vechiului Testament care au fost 

și preoți (Ieremia și Ezechiel sunt ceilalți doi) trebuia să medieze între 

Dumnezeu și poporul ales la vremea reconstruirii celui de al doilea Templu și 

de asemenea trebuia să explice așteptările pe care Domnul le avea de la 

poporul Său în împrejurările acelea deosebite. Dumnezeu i-a oferit multe 

viziuni, unele fiind clare, altele necesitând interpretare. Zaharia nu se sfiește 

să ceară ca viziunile neînțelese să-i fie lămurite, deoarece era conștient că 

datoria lui era să transmită clar mesajele primite de la Domnul. Prin acele 

mesaje Dumnezeu reamintește poporului promisiunile Sale, care, în ciuda 

circumstanțelor dificile în care se aflau atunci evreii, vor fi duse la îndeplinire, 

având în vedere credincioșia lui Dumnezeu care nu uită ceea ce a promis.  

Scopul cu care Dumnezeu l-a ridicat pe Zaharia a fost să dea 

poporului Său un imbold în a efectua reconstrucția la care se angajase după 

întoarcerea din exil. Pentru aceasta, Domnul oferă mesaje de mobilizare dar 

și mesaje profetice prin care le arată că lucrarea lor are un loc în planul divin 

până la vremea sfârșitului. Astfel Zaharia oferă profeții despre arătarea lui 

Mesia, despre lucrarea lui răscumpărătoare cât și despre vremea sfârșitului 

care va vedea venirea în slavă a Împăratului respins la prima lui venire. Prin 

tematicile dezvoltate, profețiile lui Zaharia se dovedesc de real folos pentru 

toți credincioșii, mai ales cele cu privire la venirea a doua a Domnului Isus 

Hristos și vremea sfârșitului, ce ar trebui să îi motiveze la o trăire mai aproape 

de Domnul. În lecția de astăzi, Dumnezeu folosește mesajul transmis prin 

Zaharia pentru a ne:   

 Încuraja: așa cum Dumnezeu a împlinit promisiunile Sale față de 

poporul ce fusese dus în robie, tot așa va împlini în folosul nostru pe 

cele pe care ni le-a făcut nouă, poporul Său răscumpărat prin sângele 

sfânt al Mielului.  

 Aduce la pocăință: Dumnezeu a promis evreilor că-i va curăța de 

orice păcat pentru a beneficia de împlinirea promisiunilor lui. Poporul 

Său avea nevoie de pocăință pentru a se bucura de promisiunile 

făcute. Aveau nevoie de pocăință și credință, la fel ca și noi în zilele 

noastre.  
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Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Circumstanțele în care trăim noi 

nu sunt prea diferite de cele ale poporului ales la reîntoarcerea din exil, când, 

în cele mai dificile condiții, se străduia să reconstruiască Templul și să 

restaureze închinarea cerută de Dumnezeu. În vremea noastră, răul câștigă 

teren tot mai mult, binele este tot mai des numit rău... Cum putem să izbândim 

în activitatea noastră, având în vedere realitățile descurajatoare ce ne 

înconjură? Ce ne rezervă viitorul? Se merită să mai luptăm pentru credință? 

Mai avem vreo șansă de izbândă sau e mai înțelept să renunțăm la luptă? Prin 

această lecție, Dumnezeu, prin gura lui Zaharia ne arată că indiferent care ar 

fi situația în care ne aflăm, indiferent care ar fi circumstanțele în care activăm, 

El, Dumnezeu v-a duce la îndeplinire hotărârile Sale, planul Său care este spre 

binele nostru etern și gloria Sa. Ce se așteaptă de la noi este să primim cu 

atenție mesajul Său, să acționăm cu curaj după cerințele Lui și să așteptăm cu 

răbdare împlinirea promisiunilor Sale, dând slava Celui ce o merită! 

SCOPURI 

 Să învățăm de la profet care ar trebui să fie atitudinea noastră dacă 

vrem să beneficiem de mesajele divine 

 Să înțelegem de ce Dumnezeu a folosit diverse metode, inclusiv 

viziuni, pentru a transmite mesajele Sale 

 Să analizăm modul de împlinire a mesajelor divine, pentru a ne întări 

în credință și a fi motivați spre o trăire mai aproape de Domnul 

SCHIȚA LECȚIEI  

I. Viziunea omului călare pe cal înconjurat de mai mulți cai 

(1:7-17) 

II. Viziunea celor patru coarne (1:18-21) 

III. Viziunea omului ce vrea să măsoare Ierusalimul (2:1-13) 

IV. Viziunea celor patru care cu cai diferiți (6:1-8) 

STUDIUL LECȚIEI  

I. Viziunea omului călare pe cal urmat de mai mulți cai (1:7-17) 

a. Timpul viziunii și atitudinea profetului 

Au trecut nu mai mult de trei luni de când Dumnezeu vorbise 

profetului, și acum el primește mesaje noi din partea Domnului. Viziunea era 

una în care agenții divini acționau în noapte. Profetul este atent ca mesajul 

divin să fie recepționat corect, așa cum era transmis de Domnul. Pentru noi 

este important ca revelația pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Cuvântul Său 

să fie corect recepționată.  

b. Viziunea primită 

Profetul se uită noaptea și vede un om călare pe un cal roșu, înconjurat 

de mai mulți cai de culori diferite: cai roși, cai murgi și cai albi. Mesajul nu 
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se concentrează atât asupra agenților divini și a rolului lor (nu este important 

să stabilim cine erau agenții sau ce înseamnă culorile cailor), ci atenția 

Domnului este îndreptată asupra situației disperate a Ierusalimului și a 

poporului ales. Dumnezeu are agenții Săi cu care lucrează. Deși noi nu vedem 

acești agenți și nu le înțelegem rolul, Dumnezeu are în vedere condiția noastră 

și dorește să ne scoată din situațiile în care suntem nepregătiți pentru primirea 

binecuvântărilor Sale. Agenții Săi cutreieră lumea, ceea ce ne spune că 

Dumnezeu controlează situația internațională, și va folosi această situație 

pentru a promova interesele poporului Său. Condiția poporului Său este de 

importanță primară pentru Domnul.  

c. Mesajul transmis 

„Tot pământul este în pace și liniște”, este mesajul raportat de agenții 

divini, ceea ce ne spune că Domnul stăpânește peste neamuri. Era un mesaj 

menit să determine pe cei aleși de Domnul să fie interesați de progresul 

lucrărilor la care Domnul îi chemase, reconstrucția Templului necesar pentru 

restaurarea închinării.  Era de asemenea un mesaj prin care Dumnezeu 

transmitea poporului Său că disciplina ce i-a fost aplicată prin robie a luat 

sfârșit, și era vremea reprimirii lor în hotarele naționale și în favorul divin. 

Poporul nu avea nici o scuză să amâne reconstrucția Templului. Este de 

remarcat la acest punct atenția pe care Dumnezeu o dă poporului Său cu 

cuvintele: „Mă întorc cu îndurare către Ierusalim”! Dumnezeu are atenția 

ațintită asupra poporului Său și îi face promisiuni mărețe, în situația în care 

poporul se considera a fi într-o depresiune joasă din pricina situației politice 

critice (supuși perșilor) și economice dezastruoase (tocmai se reîntorseseră 

din robie și trebuiau să își înceapă viața de la zero). În această situație 

Dumnezeu le spune că agenții Săi controlează lumea și El le promite: 

îndurare, succes în reconstrucție, belșug și binecuvântări, mângâiere și 

securitate știind că sunt aleșii Săi. 

II. Viziunea celor patru coarne (1:18- 21) 

a. Atitudinea profetului: 

Ca și în cazul precedent, profetul este atent la ceea ce se petrece în 

jurul său. Trebuie să învățăm de la el că atunci când Domnul vorbește, noi 

trebuie să fim atenți și cu luare aminte. Mesajele Domnului nu sunt lipsite de 

importanță, dimpotrivă, privesc atât situația noastră prezentă cât și cea 

viitoare. 

b. Viziunea primită 

Zaharia vede cele patru coarne care reprezintă națiunile pe care 

Dumnezeu le-a folosit pentru a pedepsi poporul Său. Este interesant de 

observat că împotriva fiecărui „corn” Dumnezeu aduce pe scenă și folosește 

câte un fierar. Înțelegem că Dumnezeu are în subordine forțele ce acționează 

în istorie și le manevrează după scopurile Sale, inclusiv popoarele care au 
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acționat sau acționează asupra poporului Său. Sperierea coarnelor nu 

înseamnă doar că Dumnezeu pune capăt acțiunilor lor dușmănoase față de 

poporul Său, ci și faptul că El pedepsește forțele ostile poporului Său.  

c. Mesajul transmis 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este cel ce face rana, dar tot El o 

și vindecă. Dacă Domnul s-a folosit de națiuni străine pentru a pedepsi 

poporul său, tot El v-a pregăti și modul în care agresorii vor fi pedepsiți. 

Putem fi siguri că Dumnezeu este în controlul tuturor evenimentelor și nimic 

nu-L surprinde pe Dumnezeu. 

III. Viziunea omului care vine să măsoare Ierusalimul (2:1-13) 

a. Atitudinea profetului 

Și aici, ca și în celelalte cazuri semnalate până acum, vedem cum 

profetul este atent: „am ridicat ochii și m-am uitat” ne spune el. Totdeauna 

trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar privirea trebuie 

să ne fie îndreptată în sus, pentru că Domnul este cel ce ne vorbește, iar noi 

trebuie să primim mesajele Sale.  

b. Viziunea primită 

Un tânăr vrea să măsoare Ierusalimul, iar Dumnezeu intră în discuție 

și îndreaptă atenția profetului de la situația actuală, care era destul de 

dezolantă, la promisiunile Sale dătătoare de speranță. 

c. Mesajul transmis 

Chiar dacă situația poporului nu era nici pe departe de natură să indice că 

era națiunea aleasă și favorizată de Domnul,  chiar dacă la ora respectivă 

poporul se resimțea în urma pedepsei divine, totuși, promisiunile Sale față de 

popor erau capabile să motiveze și să mobilizeze poporul lui Dumnezeu la 

acțiunea pe care Domnul o aștepta din partea lor. Făgăduințele lui Dumnezeu 

ne pot susține în orice situație ne-am afla. Ele sunt mult mai importante decât 

condițiile prin care trecem. Condițiile potrivnice sau dificile sunt trecătoare, 

pe când grația promisiunilor este permanentă. La aceasta trebuie să adăugăm 

faptul că El este credincios promisiunilor pe care ni le-a făcut! 

IV. Viziunea celor patru care (6:1- 8). 

a. Atitudinea profetului 

De fiecare dată când profetul ridică ochii, el primește mesaj divin 

nou. Este foarte important să observăm repetarea expresiei „Am ridicat (din 

nou) ochii și am văzut...”. De fiecare dată când profetul spune: „am ridicat 

ochii, am văzut, m-am uitat” de fiecare dată el primește o viziune. La fiecare 

din cele opt viziuni primite de Zaharia observăm această frază introductivă. 

Înseamnă că este foarte important ca ochii noștri să fie îndreptați în sus, către 
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Cel ce vrea să ne vorbească din ceruri. Este foarte important ca atenția noastră 

să fie nedivizată atunci când Domnul vorbește. 

b. Viziunea primită 

Dintre doi munți de aramă ies patru care cu cai de culoare diferită: 

primul având cai roșii, al doilea cai negri, al treilea cai albi și al patrulea cai 

bălțați și roșii. Aceștia, la porunca lui Dumnezeu, au plecat să cutreiere 

pământul: primul a plecat pe întreg pământul, al doilea și al treilea către țara 

din nord iar al patrulea s-a îndreptat către țara de la sud. 

c. Mesajul transmis 

Îngerul (evidențele din 6:7-8 arată că este Îngerul Domnului) îi 

explică lui Zaharia că cele patru cară reprezintă cele patru vânturi ale 

cerurilor, evident forțe îngerești ce așteaptă ordine din partea Domnului (6:5). 

Două care se îndreaptă spre țara de la miazănoapte. Țara de la miazănoapte 

este mereu țara de unde vin judecata și calamitățile pentru poporul lui 

Dumnezeu. În urma celor două care ce se îndreaptă spre miazănoapte 

Dumnezeu declară că mânia lui s-a mai potolit (6:8). Despre celelalte care nu 

se mai spune nimic în comentariul făcut de înger. Chiar dacă țara de la nord 

era o putere mondială și se părea că are controlul destinului poporului ales, 

Dumnezeu este descris ca fiind „Domnul întregului pământ” (6:5) și în 

realitate El este cel ce controlează întreg pământul și tot ce se petrece în 

societate. Fiecare națiune, indiferent de puterea ei politica, militară sau 

economică, este subordonată Celui ce a creat întreg universul. Prin urmare 

poporul Domnului poate manifesta încredere în Dumnezeu. 

CONCLUZII  

Dumnezeul nostru este descris în Scriptură ca Unul care ne vorbește și ne 

comunică lucrurile Sale. În Evrei 1:1-2 ni se spune că El, Dumnezeu, a vorbit 

de multe ori în multe feluri, iar la sfârșit, ne-a vorbit prin Fiul Său prin care și 

pentru care a creat toate lucrurile! Prin El ne-a descoperit planul Său minunat 

de salvare, iar prin Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Realitatea este 

că uneori noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu suntem atenți la mesajul Său și 

prin urmare nu putem primi sau înțelege instrucțiunile sau mesajele divine. 

Zaharia este un exemplu pentru noi. El a ridicat ochii, a fost atent și a primit 

mesajele pe care urma să le transmită mai departe. Este necesar ca atenția 

noastră să fie îndreptată doar spre Cel ce conduce întreg universul și să-i dăm 

atenția cuvenită. Apoi, înțelegând mesajele Sale putem fi la rândul nostru 

instrumente în mâna Sa pentru binecuvântarea altora.  

Dumnezeu a folosit printre altele și viziuni atunci când a vorbit cu profeții 

Vechiului Testament pentru a transmite mesajele Sale. Aceste viziuni sunt 

obiect de interpretare și unii manifestă tendința de a ignora învățătura directă 

a Cuvântului preferând textele simbolice cărora le dau o interpretare în 

conformitate cu prejudecățile lor. Este de recomandat să luăm ceea ce este 
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evident în astfel de texte și să ne ferim de interpretări ce nu își au temeiul în 

textul respectiv sau în alte texte ale Scripturii ce tratează aceeași tematică sau 

același simbol. 

Promisiunile lui Dumnezeu prezintă posibilitatea aplicării lor la diferite 

grupuri de persoane și la diferite timpuri ale istoriei, cu împliniri parțiale în mai 

multe perioade istorice. Dacă sunt înțelese corect, putem avea încredere că acele 

promisiuni care ni se adresează nouă vor fi împlinite de Dumnezeu cu 

credincioșie! Dacă vreo promisiune a Domnului nu s-a împlinit încă, acest lucru 

nu înseamnă că promisiunea a căzut la pământ, ci pur și simplu că încă nu i-a 

sosit timpul. Bazându-ne însă pe credincioșia lui Dumnezeu, care ce a promis 

va împlini, trebuie ca în răbdare să așteptăm împlinirea promisiunilor Lui.  

 
MLz 
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Capitolul II Motivare la Pocăință 

Viziunea Marelui Preot ca Împărat  

Textul: Zaharia 3:1-4:14; 6:9-15  

Cuvântul de aur: Zaharia 6:13 „Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă 

împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul 

Lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.”  

INTRODUCERE 

În perioada post-exilică Domnul i-a vorbit profetului Zaharia ca să 

dea poporului întors din Babilon cunoștința voii și planului Său cu privire atât 

la realitatea imediată cât și la vremea viitoare a venirii lui Mesia. Evreii întorși 

din exil în mic număr aveau ca scop revitalizarea vieții religioase și naționale 

a lui Israel; primul pas în această direcție era rezidirea Templului. Din 

nefericire opoziția externă, și descurajarea și delăsarea poporului au întârziat 

mult acest pas; de aceea Domnul îi mustră, îi îndeamnă, și îi încurajează prin 

proorocii Hagai și Zaharia să construiască. În același timp Domnul le dă 

revelație referitoare la venirea lui Mesia și la instaurarea împărăției Lui pe 

pământ. Pasajele studiate în lecția aceasta descriu două vedenii ale profetului 

Zaharia, și o poruncă dată de Domnul pentru facerea unei coroane speciale, 

cu o mare importanță simbolică. Vedeniile se referă la două personaje 

importante din comunitatea întoarsă din exil: marele preot Iosua, și dregătorul 

Zorobabel, reprezentând autoritatea spirituală/religioasă și autoritatea 

politică, respectiv. Zaharia prorocește despre venirea unui personaj numit 

Odrasla, unul din numele lui Mesia, care va uni într-o singură persoană, în 

Sine, cele două oficii ținute de Iosua și de Zorobabel: Mare Preot și Împărat. 

Coroana speciala pe care Zaharia trebuia să o facă era un semn prevestind 

tocmai venirea Lui (6:12-13). 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem atribuțiunile de mare preot și împărat ale lui Mesia. 

 Să înțelegem lucrarea Lui în folosul nostru. 

SCHIȚA  

I. Viziunea despre marele preot (3:1–10) 

II. Viziunea despre sfeșnicul de aur (4:1–14) 

III. Coroana regală pentru marele preot (6:9–15) 

ANALIZA 

I. Viziunea despre marele preot (3:1–10)  

A. Conținutul viziunii (1-7) 

Îngerul care vorbea cu Zaharia i-a arătat în vedenie pe marele preot Iosua 

stând în fața Îngerului Domnului; în mod clar personajul acesta nu este un 
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înger oarecare, pentru că în versetul 2 el este identificat ca Domnul (Iahve). 

De asemenea prezent era Satana (cuvântul ebraic se traduce cu „adversarul”) 

ca sa îl pârască pe Iosua pentru ca acesta era îmbrăcat în haine murdare. Așa 

cum le descrie versetul 3, hainele marelui preot nu erau doar murdare (cum 

de exemplu se întâmplă cu hainele de lucru) ci erau mânjite cu excremente 

umane. Starea acesta nu doar îl descalifica pe Iosua de la lucrarea lui de preot, 

ci îl condamna la moarte (Levitic 22:3). În mod surprinzător, judecătorul nu 

pronunță o sentință împotriva lui Iosua, ci împotriva acuzatorului: Domnul să 

te mustre, Satano! Observați două lucruri cu privire la aceasta hotărâre a 

Îngerului Domnului: întâi, ea este făcută în conformitate cu alegerea 

Domnului; nimeni nu se poate apropia de Domnul pentru că este vrednic, ci 

oricine este primit în prezența Domnului poate face lucrul acesta pentru că 

Domnul a hotărât așa. În al doilea rând observați că Domnul nu violează 

dreptatea Legii, ci o împlinește în folosul lui Iosua, poruncind ca acesta să fie 

dezbrăcat de haina murdară și să fie îmbrăcat cu haine de sărbătoare—nu doar 

haine curate, ci veșminte bogate și splendide. Intervenind în acțiune, Zaharia 

cere ca să i se dea marelui preot și un turban curat, distins prin placa de aur 

cu inscripția „Sfințenie Domnului” (Exod 28:36-37). Imaginea tăciunelui scos 

din foc lămurește planul lui Dumnezeu cu privire la Iosua și la întreaga 

rămășiță a poporului: Domnul i-a scos din focul exilului babilonean ca să îi 

păstreze și să îi folosească, nu să îi distrugă. Dacă intenționa să îi distrugă, 

Domnul i-ar fi lăsat acolo unde erau. 

Odată cu restaurarea aceasta într-o stare de sfințire, Domnul îi face lui 

Iosua o promisiune: dacă va persevera în ascultare față de Domnul și de 

Cuvântul Lui, Domnul îi va încredința lui Iosua o lucrare de autoritate în Casa 

Lui, și acces în prezența Lui. 

B. Mesajul viziunii (8-10) 

Domnul face clar faptul că aceasta viziune nu îl are în vedere pe Iosua, ci 

el și ceilalți tovarăși ai lui sunt niște simboluri. Deja din versetul 2 este evident 

că Iosua simbolizează întregul Israel; astfel, referindu-se la alegere, Îngerul 

Domnului vorbește nu de alegerea lui Iosua, ci de faptul că Domnul a ales 

Ierusalimul (și în mod implicit poporul al cărei capitală era Ierusalimul). În 

lumina acestui fapt scena judecății dobândește o și mai mare gravitate. Deși 

lucrul acesta nu este exprimat în mod explicit, putem deduce că bazat pe starea 

de păcat a poporului acuzatorul a cerut Îngerului Domnului să oprească 

lucrarea lor de reconstrucție a Templului; în mod implicit lucrul acesta era 

echivalent cu lepădarea permanentă a lui Israel. Domnul nu argumentează cu 

Satana și nu contesta starea de necurăție a poporului, dar nici nu Își 

abandonează planul și poporul. Soluția ca Domnul să rămână drept și în 

același timp să arate îndurare față de poporul Său este dată în vedenia cu 

schimbarea hainelor, explicată de Domnul astfel: când va veni Odrasla, adică 

Mesia, printr-un singur act El va îndepărta păcatul întregului popor și îi va da 

haina neprihănirii Sale. Numele acesta, Odrasla, se referă la Mesia ca 
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descendent al lui David. El va domni cu dreptate și va fi autorul neprihănirii 

lui Israel (Ieremia 33:14-16). Autoritatea lui Iosua asupra Casei Domnului 

(promisă în versetul 7) este probabil un simbol al domniei lui Mesia. 

Un alt aspect al lucrării lui Mesia este menționat foarte pe scurt în prima 

parte a versetului 9: El este piatra de temelie (piatra din capul unghiului) a 

Templului Domnului (Ps.118:22, Efeseni 2:20). Cei șapte ochi sunt pe piatră, 

ceea ce poate sa însemne ca sunt ațintiți spre piatră (ca în traducerea 

Cornilescu), dar și că sunt săpați pe piatră, făcând astfel clară identitatea ei. 

Cei șapte ochi sunt identificați în 4:10 ca fiind cei șapte ochi ai lui Dumnezeu, 

care țin sub observație întregul pământ. Ei simbolizează cunoștința perfectă a 

lui Dumnezeu și controlul pe care îl exercită asupra întregii lumi (2 Cronici 

16:7-10). Înțelesul acestei afirmații a Domnului devine mai ușor de prins dacă 

știm că în antichitate era obiceiul ca pe piatra de temelie să fie înscrise 

identitatea constructorului și scopul clădirii. În cazul acesta cei șapte ochi sunt 

semnătura Constructorului;  vedenia îi comunică lui Iosua și întregului popor 

că așa cum ei au pus piatra de temelie a celui de al doilea Templu, tot astfel 

Domnul va zidi un nou Templu, a cărei piatră din capul unghiului va fi 

Domnul Însuși, în persoana lui Mesia. 

II. Viziunea despre sfeșnicul de aur (4:1–14) 

A. Conținutul viziunii (4:1-4, 12) 

Când a primit această viziune, Zaharia căzuse într-o stupoare similară cu 

somnul, din care îngerul care vorbea cu el l-a trezit. La întrebarea îngerului, 

Zaharia descrie un sfeșnic de aur cu șapte candele (o menora), iar deasupra 

lui un vas de aur care conținea ulei. Ansamblul acesta era încadrat de doi 

măslini; versetul 12 completează viziunea cu precizarea că uleiul auriu, de 

mare preț, care ardea în candele era suplinit de cei doi măslini, și se scurgea 

din măslini în sfeșnic prin două țevi.  

B. Mesajul viziunii (4:5-14) 

Zaharia cere de la înger lămurirea viziunii; îngerul insistă să evidențieze 

lipsa de înțelegere a profetului. Într-adevăr, la prima vedere aceasta viziune 

are de-a face cu răspândirea luminii; îngerul însă îi explică lui Zaharia că are 

de-a face cu felul în care se face lucrarea lui Dumnezeu în general, și în mod 

specific zidirea Templului. Mesajul, enunțat în versetul 6 este adresat lui 

Zorobabel și spune că lucrarea nu se face prin resurse umane, ci prin Duhul 

Domnului. Puterea menționată în text înseamnă autoritate, sau putere politică, 

iar tărie este un termen asociat cu forța militară; împreună, cei doi termeni 

sumarizează totalitatea resurselor și mijloacelor umane. Simbolismul este 

acesta: sfeșnicul, chiar de aur fiind, este un mijloc—el nu poate da lumină de 

la sine, ci are nevoie de ulei. Tot așa Zorobabel și cei întorși din exil nu pot 

face lucrarea Domnului—în cazul acesta reconstrucția Templului—ci 

Domnul este cel care o va împlini. Mesajul acesta trebuie să fi fost deosebit 

de încurajator pentru evreii întorși din exil în contextul în care era evident că 

resursele de care dispuneau erau insuficiente pentru a depăși obstacolele 
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ridicate de adversari în calea realizării misiunii lor. Mesajul acesta rămâne la 

fel de încurajator pentru noi astăzi, și ne îndeamnă să nu ne bizuim pe forțele 

noastre sau pe alte resurse umane, ci să ne încredem în Domnul. 

Mai mult, Domnul promite că Zorobabel, cel care a început lucrarea prin 

punerea pietrei de temelie, o va și încheia prin așezarea cheii de boltă. 

„Cumpăna” din mâna lui Zorobabel este un fir cu plumb, simbolul meșterului 

zidar. Deși Zorobabel părea din cale afară de slab și inadecvat pentru lucrare, 

Domnul se bucură de el și de lucrarea lui. Întrebarea retorică din versetul 10 

„cine disprețuiește ziua începuturilor slabe?” se referă pe de o parte la 

Zorobabel și Templul zidit de cei întorși din exil. Pe de altă parte, ea ne atrage 

atenția asupra altui fapt referitor la Mesia: ființa și lucrarea Lui au fost inițial 

disprețuite de oameni, dar în final El a fost victorios (Is.53). La sfârșitul 

viziunii îngerul clarifică simbolismul celor doi măslini: ei sunt cei doi unși ai 

Domnului, prin care Duhul Domnul își manifestă puterea în poporul său. În 

Israel erau unși în slujbă marele preot și împăratul, reprezentând autoritatea 

religioasă și cea politică. În contextul istoric imediat referința este la Iosua și 

la Zorobabel (deși acesta nu fusese uns ca împărat). La rândul lor cei doi unși 

Îl prefigurează pe Unsul Domnului care va cumula în persoana sa atât 

autoritatea de Mare Preot cât și cea de Rege. 

III. Coroana regală pentru Marele Preot (6:9–15) 

A. Acțiunea cerută (vs. 9-11) 

După ultima viziune, aceea a carelor cu cai de diferite culori, Zaharia 

primește porunca să ia aur și argint de la unii întorși probabil recent din 

Babilon, și să facă din aceste metale o cunună pe care să o pună pe capul 

marelui preot Iosua. În textul masoretic (ebraic) cuvântul pentru cunună este 

la plural, spre deosebire de Septuaginta și de alte traduceri; astfel, porunca ar 

fi să facă coroane, din care una să o pună pe capul lui Iosua.  

B. Semnificația acțiunii (vs. 12-13) 

Indiferent de forma cuvântului—singular sau plural—semnificația este 

aceeași: Odrasla, fiul lui David, deja menționat in 3:8, va veni și va clădi 

Templul Domnului; El va uni în mod armonios în Sine autoritatea de Mare 

Preot cu aceea de Rege. Este din nou clar că în mesajul acesta Domnul nu se 

referă la templul la care lucrau evreii întorși din exil; cu privire la acesta 

Domnul a spus deja ca el a fost început și va fi sfârșit de Zorobabel (4:9). 

Încoronarea lui Iosua a fost un eveniment simbolic, un semn; după ce Zaharia 

a pus-o pe capul lui, coroana trebuia depusă în Templu ca un semn memorial 

(versetul 14). Ultima proorocie, din versetul 15 este o promisiune condiționată 

care se poate aplica atât la Templul construit de evrei la Ierusalim, cât și la 

Templul viu din care facem parte noi cei ce eram departe cândva (Efeseni 

2:11-22). 
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CONCLUZIE 

Viziunile și semnele arătate de Domnul lui Zaharia prevestesc venirea 

în lume a unui personaj numit Odrasla, un descendent al lui David, care va 

face lucrări extraordinare. El va înlătura nelegiuirea poporului și îi va conferi 

neprihănirea, printr-un singur act; El va zidi Templul Domnului; El va fi Mare 

Preot și Rege. Toate aceste proorocii își au împlinirea în Domnul Isus. Pe 

contemporanii lui Zaharia mesajul acesta era menit să îi întărească în credință 

și  să-i îndemne să lucreze cu credincioșie la rezidirea Templului. Pe noi, care 

îl cunoaștem pe Mesia, acest mesaj ne îndeamnă cu atât mai mult să ne 

supunem autorității Sale, să îi fim recunoscători, și să lucrăm la zidirea Casei 

Domnului. 
OD 
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Capitolul II Motivare la Pocăință 

Viziunea Curățirii Țării 

 

Text: Zaharia 5:1-11 

Cuvântul de aur: Zaharia 5:3,4 „3Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul care este peste 

toată țara; căci, după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicit 

cu desăvârșire de aici. 4Îl trimit – zice Domnul oștirilor – ca să intre în casa hoțului 

și a celui ce jură strâmb în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie 

împreună cu lemnele și pietrele ei.” 

 

INTRODUCERE 

Numele de „Zaharia” înseamnă „Dumnezeu își amintește”, și într-adevăr 

profeția dată acestui proroc are de a face cu faptul că Dumnezeu, după o 

perioadă de aparentă uitare a poporului ales (în exilul Asiriano-Babilonian), 

revine la programul Său de binecuvântare a Israelului, de restabilire a națiunii 

în spațiul Țării Promise și de curățare și sfințire a celor ce se cheamă cu 

Numele Domnului. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că planul lui Dumnezeu cu țara promisă este purificarea ei; 

 Să înțelegem că purificarea țării se face într-un crescendo și printr-o 

retrasare și returnare a răului la origini; 

 Să înțelegem că magnitudinea acțiunilor divine de purificare este 

proporțională cu magnitudinea sfințeniei încălcate de oameni. 

CADRU 

Avem în capitolul cinci și șase ultimele trei viziuni ale prorocului Zaharia, 

două în capitolul cinci și una în capitolul șase. Ele sunt diferite de cele cinci 

viziuni din capitolele precedente, și anume sunt revelații privind acțiuni drastice 

ale lui Dumnezeu în vederea purificării țării sfinte și poporului ales. Aceste trei 

viziuni sunt conectate de același laitmotiv ce este mai greu de sesizat în 

traducerea Cornilescu deoarece, deși în original este folosit același cuvânt de 

fiecare dată când laitmotivul este apelat, în românește se folosesc cuvinte 

diferite. Această temă comună este evocată în următoarele versete: 5:3-6, 6:1, 

5, 6, 8,  prin cuvântul ebraic „yatsa” (înaintează), iar în românește este tradusă 

cu cuvintele respectiv: „peste”, „trimit”, „înaintat”, „iese”, „a se îndrepta către”, 

ceea ce diminuează un pic intenția textului de a construi ideea de progresie a 

gravității acțiunilor divine pentru purificarea țării. 

SCHIȚA  

I. Viziunea sulului zburător și semnificații aferente 

 Legat de dimensiune 
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 Legat de prezentare 

 Legat de deplasare 

 Legat de conținut 

 Legat de destinație 

II. Viziunea efei nelegiuirii și semnificații aferente 

 Legat de complementaritate 

 Legat de prezentare 

 Legat de deplasare 

 Legat de conținut 

 Legat de destinație 

ANALIZA 

I. Viziunea sulului zburător și semnificații aferente 

Această a șasea descoperire începe cu cuvintele „din nou” (în original, 

„șuub”), ca și ultima (cea de-a opta), semnificând o continuitate plănuită în 

revelarea voii Domnului către Zaharia. Viziunea se centrează pe un obiect 

zburător, descris ca un sul de carte de dimensiuni impresionante și foarte 

speciale. A se observa următoarele cu privire la acest sul: 

 

 Legat de dimensiune – El măsoară o lungime de douăzeci de coți 

și o lățime de zece coți (v.2). E interesant de remarcat că aceste 

dimensiuni nu par, la prima vedere, să aibă importanță în 

prorocie, totuși faptul că Duhul Sfânt a îngăduit ca ele să fie 

observate și înregistrate cu atâta precizie implică automat că ele 

sunt semnificative și se leagă de ceva cunoscut mai de dinainte, 

tot din Scripturi. Într-adevăr, aceste dimensiuni se regăsesc în 

1Împ.6:3 „Pridvorul dinaintea Templului casei avea o lungime 

de douăzeci de coți, în lățimea casei, și zece coți lărgime în fața 

casei.” Câteva din semnificațiile plauzibile și asupra cărora mulți 

comentatori agreează (Feinberg, Gaebelein, etc.) ar fi după cum 

urmează: acest sul de carte conținea blestemele și pedepsele 

asupra răufăcătorilor din poporul ales, și de aceea corespundea în 

dimensiuni cu locul unde se adunau dintr-o falsă religiozitate ca 

să-și aducă falsa închinare la Templu pentru a falsifica adevărul 

în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. 

 Legat de prezentare – Probabil că era desfășurat din moment ce 

Zaharia i-a putut observa dimensiunile. Aceasta implică faptul că 

ceea ce conține sulul nu este sigilat, nu mai este ascuns, ci este 

dezvăluit lumii întregi (oricine poate citi sulul), și deci 

proclamarea pedepselor este publică și intenționează să dea un 

exemplu tuturor celor ce ar mai cuteza să încerce să înșele pe 

Domnul. 

 Legat de deplasare – Sulul zbura (v.2). Semnificația cea mai 

probabilă este aceea că, atunci când se pornește, pedeapsa 
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Domnului este grabnică și inexorabilă. El vine trimis din cer către 

ținta sa pământească, indicând sursa divină a nenorocirilor ce se 

vor abate peste cei vizați.  

 Legat de conținut – Sulul era scris cu pedepse și blesteme (v.3a). 

Deși ele vizează în aparență (cf.v.3b, 4) două categorii specifice 

de răufăcători (hoții și blasfematorii, sau cei ce jură strâmb pe 

Numele Domnului), versetul 3a are o afirmație ciudată asupra 

acestui fapt: „Acesta este blestemul care este peste toată țara”. 

Această propoziție conține verbul yatsa, cel despre care am spus 

că funcționează într-un fel ca și laitmotiv al ultimelor trei viziuni 

din Zaharia, verbul „a înainta”. Astfel, textul tradus în românește 

ar trebui să sune probabil: „Acesta este blestemul care înaintează 

peste toată țara…”   Prin urmare, în aceste trei revelații finale, 

lucrurile trimise de Dumnezeu spre purificare înaintează 

inexorabil, într-o progresie divină imparabilă, spre a întări 

convingerea tuturor că purificare la Dumnezeu conține atât 

restaurare și renaștere (cum a fost revelat deja în primele cinci 

viziuni, capitolele 1-4) cât și pedepsire și epurare (cum vedem în 

aceste trei descoperiri finale, capitolele 5 și 6). Țara asupra căreia 

înaintează pedeapsa trebuie să fie Israelul, țara poporului ales 

(haareț Israel), conform întregului context al capitolelor 

precedente și al referirii dimensionale la pridvorul Casei 

Domnului ce nu ar face sens dacă ar fi aplicată altei țări sau chiar 

lumii întregi.  

Revenind la cele două categorii vizate de blestem, este probabil 

important și semnificativ faptul că ele au de a face cu poruncile 

numărul trei și numărul opt, sulul reflectând deci nu numai aceste 

două porunci în speță, ci mai repede cele două table de piatră ale 

legământului, ele fiind respectiv centrul poruncilor de pe fiecare 

tablă, și fiind scrise pe sulul blestemului fiecare pe altă față (a se 

remarca faptul că traducerea Cornilescu pare să abrevieze 

versetul din original; astfel, traducerea lui mot-a-mot ar fi mai 

apropiată de următoarea: „Acesta este blestemul care înaintează 

peste toată țara; căci, după cum este scris pe prima parte, orice 

hoț va fi nimicit cu desăvârșire, și după cum scrie pe a doua 

parte, oricine jură strâmb va fi nimicit cu desăvârșire”). 

 Legat de destinație – Sulul are o țintă precisă (v.3b, 4). Casa 

hoțului și a celui ce jură strâmb în Numele Domnului sunt vizate, 

și sunt vizate cu o nimicire imparabilă și totală (v.4 „…ca să 

rămână în casa aceea și s-o mistuie împreună cu lemnele și 

pietrele ei”). Așa cum s-a remarcat anterior, și din aceleași 

considerente, probabil că în această țintă de fapt sunt incluși toți 

călcătorii Legii din poporul ales (evreu).  
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Desigur, rămâne întrebarea arzătoare asupra timpului istoric vizat de 

această profeție. În această privință, deși există multe alte opinii, simpla forță 

a limbajului folosit și extrema purificare anunțată duc cu gândul la timpurile 

chiar de dinaintea Mileniului, când se va restabili Împărăția lui David, fiul lui 

Iese, și deci conotațiile sunt cu cea mai mare probabilitate, eshatologice. Acest 

lucru este făcut și mai clar în al doilea pasaj de studiu al acestui capitol, în 

care vedem că purificarea țării nu se limitează la simpla îndepărtare și 

distrugere a celor nelegiuiți, ci este cu mult mai adâncă, ea fiind implementată 

printr-o îndepărtare a Păcatului în sine, ca sursă personificată, și reîntoarcerea 

lui la locul original de naștere și la punctul inițial de răspândire.  

 

II. Viziunea efei nelegiuirii 

Aceasta este a șaptea și penultima viziune a profetului Zaharia.  

 Legat de complementaritate – Viziunea a șaptea și cu cea 

precedentă sunt complementare și aproape că ne duc cu 

gândul la complementaritatea celor doi țapi pentru jertfa de 

ispășire din Levitic 16. Acolo nu numai că păcatele erau 

ispășite de către unul din țapi prin pedeapsa cu moartea (e 

adevărat că în mod substituitor), dar ele trebuiau să fie și 

îndepărtate, rejectate, returnate sursei lor (pustiei, locul 

Satanei), în aproape același fel în care păcatele sunt ispășite 

de făptași în prima viziune, dar răul în sine este returnat la 

origine, în țara Șinear, în a doua. Această complementaritate 

are conotații apocaliptice, ea sugerând completitudinea 

curățirii țării efectuate de Dumnezeu, pe de o parte prin 

ispășire (substituitoare, a Domnului Isus) și pedepsire ( a 

făptașilor nepocăiți), pe de alta prin îndepărtarea definitivă a 

sursei răului din „țară” (aruncarea satanei și îngerilor săi în 

focul veșnic). 

 Legat de prezentare – Cuvântul „yatsa”, laitmotivul acestui 

capitol, imprimă din nou cadență pasajului de față. Astfel, 

îngerul înaintează, efa nelegiuirii înaintează, femeile 

purtătoare ale efei înaintează, toată descrierea viziunii 

„înaintează” asupra cititorului pentru a-l copleși cu 

importanța evenimentului, prin dinamică, prin importanță, 

prin misterul caracteristic ce învăluie răul. Prezentarea 

simbolică a viziunii are conotații eshatologice prin faptul că 

nelegiuirea este prezentată ca o femeie, la fel ca în cazul 

femeii din Apocalipsa 17:5 „Pe frunte purta scris un nume, 

o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului.” Ca și în Zaharia, și aici femeia 

este sursa răului din „țară” (mama tuturor relelor...), ca și în 

Zaharia, ea este asociată cu locul de unde s-a răspândit răul 
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în tot pământul (Babilonul, țara Șinear), și tot la fel ea este 

purtată de ființe (sau o ființă) necurată și mitică. În privința 

efei, ea este o măsură caracteristică timpurilor biblice, și 

probabil că ar fi fost supra-umplută de femeia (nelegiuirea) 

din ea, putând astfel semnifica umplerea măsurii divine în 

privința păcatului (Daniel 8:23 „La sfârșitul stăpânirii lor, 

când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va 

ridica un împărat fără rușine și viclean...” Eze.20:13 „Dar 

casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustiu. N-au 

urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe care 

trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și Mi-

au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am 

avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustiu, ca să-i 

nimicesc”.  Gen.15:16 „În al patrulea neam, ea se va 

întoarce aici; căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă 

vârful”. Mat.23:32 „Voi, dar, umpleți măsura părinților 

voștri!”  1Tes.2:15,16 „15Iudeii aceștia au omorât pe 

Domnul Isus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui 

Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci ne 

opresc să vorbim Neamurilor, ca să fie mântuite. Astfel ei 

totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns 

mânia lui Dumnezeu!”). Exprimarea legată de efă și 

prezentarea ei este foarte criptică, și de aceea multe traduceri 

nu agreează complet la acest pasaj. Astfel, în varianta 

Cornilescu, în v.6 citim „...Eu am răspuns: „Ce este 

aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este 

nelegiuirea lor în toată țara.” , cuvântul folosit pentru 

descrierea efei fiind deci „nelegiuire”, același cu cel folosit 

în descrierea femeii din v.8, deși în originalul ebraic sunt 

folosite două cuvinte diferite! Iată cum sună același verset 

6 în alte traduceri: 
 „... aceasta este arătarea lor în tot pământul...” (KJV) 

 „... acesta este ochiul (privirea) lor în toată țara...” (TLV) 

Cuvântul din original este „ahyin” și poate însemna mai 

multe lucruri ca ochi, privire, fântână („ochiul văii”), arătare, 

față, prezență, asemănare etc. Nu știm exact ce reprezintă 

aceasta și nici nu ne putem hazarda să oferim o explicație 

neconectată cu alte Scripturi, dar putem infera cu certitudine 

că reprezintă trăsătura comună și caracteristică a 

păcatului/păcătoșilor din „țară”, și că ea va fi expusă și 

îndepărtată din „țară”. Tot legat de prezentare am observat 

deja faptul că efa conținând „nelegiuirea” este suspendată 

între cer și pământ (v.9) ca într-o veritabilă expunere 

muzeistică, un expozeu al nelegiuirii pentru ca toți să fie 
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încredințați de lucrurile ținute până atunci ascunse (compară 

cu Luca 12:3 „De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit 

la lumină; și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de 

pe acoperișul caselor”).  Toți știm că puterea păcatului este 

taina, întunericul, și că odată expus luminii, el piere (vezi și 

Ioan 3:20, 21 „20Căci oricine face răul urăște lumina și nu 

vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 21Dar cine 

lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate 

faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu”).  

 Legat de deplasare – în scenă înaintează acum ciudatele 

personaje ale versetului 9 (femei cu aripi de barză). Cel mai 

probabil, ele reprezintă duhuri rele ce au o grijă „maternă” 

față de nelegiuire, și o transportă, la porunca Domnului, 

înapoi la origine, în țara Șinear (vechiul loc al turnului 

Babel). Deplasarea este rapidă (în zbor) și ea semnifică 

modul decisiv și inexorabil în care Dumnezeu tratează 

problema prezenței păcatului în mijlocul poporului ales. Am 

folosit cuvântul „matern” legat de prezența femeilor-curier 

deoarece în aproape toate culturile și din vremuri străvechi, 

barza a fost considerată pasărea esențialmente maternă, 

acordându-i-se proprietăți mitice în multe culturi legate de 

maternitate. 

 Legat de conținut – În versetul 8, femeia din mijlocul efei 

este numită „Nelegiuirea” (rishâh), cum am spus mai sus, cu 

un cuvânt diferit de cel din versetul 6. Ea este personificarea 

răului moral și spiritual din „țară” și pare a fi (datorită tuturor 

conotațiilor comune observate deja mai sus) în linia aceleiași 

simbolistici cu curva cea mare a Babilonului, mama tuturor 

spurcăciunilor pământului. Ea concentrează tot ceea ce este 

indezirabil și urâcios în ochii Domnului și îndepărtarea ei 

este esențială și centrală pentru actul de curățire a țării 

efectuat de Domnul. 

 Legat de destinație – Versetul 11 ne dezvăluie destinația 

misterioasei femei: misteriosul Babilon (țara Șinear). 

Misterul este conținut în descrierea foarte concretă (deși 

sumară) a destinației. Pentru a înțelege mai bine stranietatea 

exprimării, trebuie să încercăm o parafrazare a traducerii 

Cornilescu, uitându-ne cu coada ochiului la cuvintele din 

original. Iată cum ar urma să sune porțiunea descriptivă a 

destinației finale din versetul 11: „Se duc să-i zidească un 

cămin în țara Șinear, ca să fie ctitorită acolo și să se 

sălășluiască pe temelia (rădăcina) ei.” Răul va fi întotdeauna 

returnat la origine eliberând țara de principalul ei opresor și 

întinător, și, în mod absolut, răul, venind din abis, va fi 
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returnat abisului, purtând prin alipire pe toți cei ce nu se dezic 

de el prin pocăință.  

CONCLUZII 

La sfârșitul acestui studiu putem concluziona că planul lui Dumnezeu cu 

țara promisă este purificarea ei. Având în vedere lecțiile precedente din 

Zaharia dar mai ales din Hagai, vedem că există niște acțiuni pozitive în 

această direcție, ele constând în chemarea la pocăință a celor credincioși și 

promisiunea întăririi lor în umblarea lor cu Domnul; având în vedere studiul 

din capitolele cinci și șase, vedem acțiuni negative, de pedepsire, îndepărtare 

și eradicare a răului din țară.  

Ceea ce este important de înțeles și am putut observa din studiu este că 

purificarea țării pare a se plănui într-un crescendo și printr-o retrasare și 

returnare a răului la origini; Dumnezeu, în dreptatea Lui, dă înapoi răul celor 

ce l-au adus în ființă.  

O altă concluzie importantă, și care, odată înțeleasă, deschide calea spre 

o mai adâncă încredințare în privința necesității Evangheliei așa cum a fost 

plănuită ea de Dumnezeu și adusă în ființă de Domnul Isus este aceea că 

magnitudinea acțiunilor divine de purificare este proporțională cu 

magnitudinea sfințeniei încălcate de oameni: din moment ce sfințenia 

încălcată este infinită, pedeapsa trebuie să fie totală și nu există iertare ci 

numai o răscumpărare infinită pe care Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este unicul 

calificat și capabil, să o plătească substituitor pentru noi.  

LM 
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CAPITOLUL III: MEDITAȚIE LA ÎMPĂRĂȚIE 

Repopularea Țării 

Text: Zaharia 8:1-23 

Cuvântul de aur: Zaharia 1:17 „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Cetățile Mele vor 

avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși 

Ierusalimul.”  

INTRODUCERE 

O mare parte din conținutul cărții lui Zaharia se ocupă de evenimentele 

zilelor din urmă, când Dumnezeu va materializa pentru poporul Său, Israel, 

multe din promisiunile ce le-a făcut părinților lor și va împlini profețiile 

referitoare la restaurarea poporului Său. Capitolul 8 al Cărții lui Zaharia ne 

arată felul în care Dumnezeu va acționa în istorie pentru a aduce pe evrei 

înapoi în țara lor și pentru a-i binecuvânta după cum a promis prin profeții 

Săi.  

Reîntoarcerea din robia babiloniană și reconstrucția țării sub Zorobabel și 

alți conducători ai evreilor pe care o descrie Zaharia în prima partea a cărții 

sale nu era altceva decât o anticipare a lucrării majore pe care Dumnezeu o va 

face cu poporul Său la finele veacului, o lucrare de restaurare a poporului în 

țara de unde au fost smulși și de restabilire a lor în favorul divin. Capitolul 8 

al profeției oferă o serie de amănunte legate de această perioadă finală a 

istoriei poporului lui Dumnezeu. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că poporul Israel este iubit de Domnul din pricina 

părinților lor și din pricina alegerii lui, de aceea Dumnezeu își va relua 

planul cu poporul Său la sfârșitul timpurilor 

 Să observăm că Dumnezeu nu își uită promisiunile Sale ci le 

împlinește cu credincioșie. Avem un Dumnezeu pe al cărui Cuvânt 

putem să ne bizuim cu toată puterea. 

SCHIȚA  

I. Revenirea Domnului în Sion (8:1-3) 

II. Reîntoarcerea poporului în țara lui (8:4-8)  

III. Reînnoirea binecuvântărilor poporului (8:9-15) 

IV. Reiterarea exigențelor divine (8:16-17) 

V. Restabilirea bucuriei mântuirii poporului (8:19) 

VI. Revărsarea favorului divin către neamuri (8:20-23) 

ANALIZA 
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I. Revenirea Domnului în Sion (8:1-3) - Râvna Sa pentru Sion, locașul 

poporului 

A. O râvnă plină de mânie (pentru neamurile ce au asuprit poporul 

Domnului - 8:2). Râvna pentru Sion înseamnă implicit pedeapsa celor 

ce au tratat cu dușmănie pe poporul Domnului.  

B. O râvnă ce va fi materializată prin manifestarea prezenței Domnului 

în Sion - 8:3. Expresia „Vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului” 

arată dorința aprinsă a Domnului de a împlini pentru poporul Său 

promisiunile făcute, cât și faptul că EL trebuie să fie central în viața 

poporului Său pentru a da binecuvântarea. 

C. O râvnă ce va schimba realitățile țării - 8:3 

Cetatea cea credincioasă – Ierusalimul devine credincios 

Dacă în Apocalipsa 11:8 este descrisă starea de apostazie a Ierusalimului 

înainte de vremea sfârșitului, Zaharia ne arată că apostazia va fi urmată (după 

pedeapsă) de întoarcere și pocăință ceea ce va face din Ierusalim o cetate 

credincioasă. 

Muntele cel Sfânt, Sionul, este din nou al Domnului și pus în slujba Lui. 

Expresia „Muntele Meu cel Sfânt” comunică faptul că Domnul este 

înapoi în mijlocul poporului Său domnind (Ps.2:6) și veghind asupra lui să 

împlinească tot ce a promis (Exod 15:17; Ps.3:4; 43:3; etc.) 

Revenirea Domnului în Sion este însă precedată de repopularea țării. De 

aceea profetul prezintă în versetele următoare împlinirea unor promisiuni 

făcute de la începutul istoriei poporului ales (împrăștierea poporului printre 

neamuri și reînturnarea în țara promisă Deuteronom 4:27-31 etc.)    

II. Reîntoarcerea poporului în țara lui (8:4-8) – Râvna Domnului pentru 

restaurarea poporului 

A. Revenire din diaspora (8:7) 

B. Rămășiță mirată (8:6) 

C. Natalitate sporită (8:5) 

D. Longevitate și activitate (8:4) 

E. Relație reînnoită (8:8) 

III. Reînnoirea binecuvântărilor divine (8:9-15) Râvna Sa pentru binele  

poporului 

Datorită relației reînnoite dintre Domnul și poporul Său EL adresează 

acestuia chemări la binecuvântări specifice. 

A. Chemare la tărie (8:9) 

B. Chemare la răsplată (8:10a) 

C. Chemare la pace (8:10b) 

D. Chemare la încredere (8:11, 14-15) 

E. Chemare la prosperitate (8:12) 

F. Chemare la a fi o binecuvântare (8:13) 
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IV. Reiterarea exigențelor divine pentru poporul Domnului (8:16-17) 

Râvna Sa pentru sfințenia poporului 

A. Trăire în adevăr (8:16) 

B. Trăire în dreptate (8:16) 

C. Trăire în vederea păcii (8:16) 

D. Trăire în loialitate față de semeni (8:17) 

E. Trăire în iubire de semeni și temere față de Domnul (8:17) 

V. Restabilirea bucuriei mântuirii poporului (8:19) Râvna Domnului 

pentru fericirea poporului 

A. Postul transformat în veselie 

B. Zilele nefaste transformate în zile de sărbătoare 

VI. Revărsarea favorului divin către neamurile ce se alătură poporului 

Său (8:20-23) Râvna Domnului pentru vecinii poporului 

A. Anti-semitismul inversat (8:23) 

B. Căutarea Domnului (8:21) 

C. Închinare la Ierusalim (8:22) 

D. Prezența Domnului pentru Neamuri asigurată prin poporul Său (8:23b) 

CONCLUZII 

Capitolul opt al Cărții lui Zaharia ne oferă un tablou idilic al 

poporului Israel la sfârșitul veacurilor când acest popor va reintra în atenția și 

favorul Domnului. Capitolul ilustrează bunătatea Domnului, puterea lui de 

restaurare și binecuvântare, credincioșia lui în împlinirea făgăduințelor 

făcute, precum și măsura plină a binefacerilor ce le revarsă peste poporul Său 

datorită îndurării Sale. Și noi putem să ne întărim în umblarea noastră cu 

Domnul știind că tot ceea ce Dumnezeu a promis poporului Său din vechime 

ne-a promis și nouă, celor ce aparținem Bisericii Sale. 

LD 
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CAPITOLUL III:  MEDITAȚIE LA ÎMPĂRĂȚIE  

Recunoașterea Împăratului 

Text: Zaharia 9:1-17  

Cuvântul de Aur: Zaharia 9:9 „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica 

Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit 

și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.” 

 

INTRODUCERE 

 Profeții Domnului au vorbit poporului și oamenilor până la începutul 

„vremii din urmă” când Dumnezeu o vorbit prin Fiul Sau (Evrei 1:1-3). 

Credincioșii lui Dumnezeu se caracterizează, în mod practic, prin faptul că 

subscriu, cu toată ființa și înțelegerea, la vederea biblică a lumii și istoriei 

(„The biblical world-view”), bazându-și teoria/ gândirea și practica/ viața pe 

revelația Scripturii și observând în timp desfășurarea promisiunilor lui 

Domnului. Veridicitatea lucrurilor prezentate și profețite, dovedită mereu și 

mereu, prin împlinirea lor mot-a-mot (word-for-word, cuvânt-cu-cuvânt), 

chiar înainte ca știința modernă și descoperirile să le confirme, stă ca un 

diamant strălucitor în fundația  convingerilor oricărui om temător de 

Dumnezeu. Profetul Zaharia a fost folosit de Dumnezeu pentru a aduce  multe 

profeții, care, citite, analizate și înțelese, oferă multă lumină, speranță și 

încurajare. Textul de astăzi, cu atât mai mult cu cât Îl introduce pe 

ÎMPĂRATUL. 

    

OBIECTIVE 

 Să clarificăm răspunsul la unele întrebări  cu privire la Împăratul: Al 

cui Împărat este? Cum se face El cunoscut? Cum se face El 

recunoscut? 

 Să ne îmbogățim înțelegerea contextuală a situației din Orientul 

Mijlociu și a viitorului omenirii. 

 Să ne definim mai clar scopul nostru și lucrarea pe care Domnul ne-

a încredințat-o, vis-à-vis de lucrarea Împăratului 

 

SCHIȚA  

I. Pedepsele premergătoare apariției Împăratului, vs.1-7 

II. Venirea Împăratului vs.8-10 

a. Împăratul ca Apărător (v.8) 

b. Împăratul ca Mântuitor (v.9)  

c. Împăratul ca Învingător (v.10)  

III. Binecuvântările Împăratului 
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ANALIZA  

Privind omenirea și istoria în ansamblu, este ușor de observat că 

factorii definitori, care caracterizează diferite popoare sau neamuri, au fost și 

rămân  unele din cele mai dominante cauze ale conflictelor dintre ele. Lucrul 

acesta este atât de predominant încât ne este greu, uneori, să credem că toată 

omenirea se trage doar din 2 oameni, Adam și Eva. Sau, venind mai aproape 

în timp, din Noe și soția sa, mai exact din Sem, Ham și Iafet și soțiile lor. Cu 

toate aceste diferențe, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, „dorește ca niciunul 

să nu piară, ci toți să vină la pocăință”, și, chiar dacă, la prima impresie 

aceste conflicte par de origine omenească, se prea poate ca, de fapt, să fie 

îngăduite de Dumnezeu. Tatăl ceresc, însă, nu are niciodată ca scop final 

conflictul, criza, chinul sau pedeapsa ci îndreptarea, vindecarea, salvarea, 

viața cu El pe pământul acesta și pe pământul nou.  Cu certitudine este cazul 

poporului evreu. Duși în robie ca urmare a neascultării, aproape distruși, 

readuși în țară, restaurați cu națiune, iată-i așteptând împlinirea profețiilor 

apariției sau venirii Împăratului, așteptare care este spre binecuvântarea atâtor 

altor neamuri. 

Etape în recunoașterea Împăratului: 

I. Pedepsele premergătoare apariției Împăratului 

O serie de cetăți sunt numite. Puteți să le identificați? Ce caracteristici au 

fiecare și ce pedepse vor veni peste ele? 

II. Apariția Împăratului  (a se remarca cronologia aferentă) 

Zaharia adaugă un alt element esențial al proorociei, pe Împăratul 

Însuși:  

a. „Voi tăbărî în jurul Casei Mele…” (9:8) – Împăratul Apărătorul 

Rămășița se întorsese din robie, țara fusese repopulată, dar lucrările 

de construire a Templului stagnaseră (Cap. 8:9). Îndemnurile din 8:16 denotă 

și o degradare morală. Domnul îi îndeamnă la reconstrucție, pentru că „multe 

popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la 

Ierusalim și să se roage Domnului” (8:22). Poporul îl va recunoaște pe 

Împărat prin aceea că El va fi APĂRATORUL Casei Lui și al Ierusalimului, 

dar, ca să vină Împăratul trebuie construită „Curtea Sa Domnească”. 

b. Iată că Împăratul Tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, 

smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei 

măgărițe.”(9:9) – Împăratul Mântuitorul 

Împăratul nu este un Împărat obișnuit, cum au mai fost alții și cum s-

ar aștepta majoritatea! 

TRĂSĂTURI  DEFINITORII: 

- neprihănit; 

- biruitor; 

- smerit; 

- călare pe mânzul unei măgărițe. 
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Împăratul are o direcție precisă: …„la tine”, adică la fiica Sionului 

c. „Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și 

arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și 

va stăpâni de la o mare la cealaltă….” (9:10) Împăratul 

Învingătorul 

Datorită apărării directe de către Dumnezeu (dar invizibile acum, 

pentru cei mai mulți) și a mântuirii  poporului Său (chiar dacă, pentru o vreme, 

Împăratul venit călare pe un mânz este respins, doar ca să beneficiem și noi 

de Harul Său), dușmanii se vor coaliza și aduna în jurul Ierusalimului pentru 

a încerca distrugerea sa completă. Atunci va avea loc bătălia de la 

Armaghedon și se va împlini profeția și promisiunea înscrisă în 9:16... 
„Domnul, Dumnezeul lor, îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său; 
căci ei sunt pietrele cununii împărătești, care vor străluci în țara Sa!”  
 

III. Binecuvântările Împăratului: 

- victorie; 

- pace; 

- sfințire (Cap. 13); 

- eliberare datorită legământului de sânge (9:11). 

Recunoașterea Împăratului este o recunoaștere în timp. Prima dată, când a 

venit, călare pe un măgăruș, la intrarea triumfală în Ierusalim, mulțimea l-a 

recunoscut ca Fiul lui David cu bucurie și osanale, dar, mai târziu, tot mulțimea 

l-a condamnat cu înverșunare. La a doua venire, poporul Său, pietrele cununii 

împărătești, Îl vor vedea din nou pe același Mântuitor, se vor pocăi amar, cu 

plânsete și jale, Îl vor recunoaște și Domnul le va da bucuria! 

CONCLUZII 

Dumnezeu s-a angajat în mai multe rânduri prin LEGĂMINTE față de 

oameni și față de poporul Său, poporul evreu, și El le duce la îndeplinire, 

folosindu-se de oameni sau generații de oameni, nu pentru că are nevoie de 

oameni, ci pentru că El nu a creat roboți, ci ne-a creat pe fiecare semănând cu 

El, și pentru că El se delectează în noi. Dumnezeu este transcendent și 

atemporal. Noi suntem limitați și temporali, dar cu o șansă extrem de mare la 

„evadare”! Pentru cine crede în Dumnezeu, este bine să înțelegem și să 

acceptăm că ne-am născut într-o lume pre-existentă, trăim și activăm 

(contribuim) într-o vreme extraordinar de interesantă și, înainte să ajungem în 

prezența Tatălui, putem fi folosiți pentru „evadarea” din timp și spațiu a cât 

mai multor suflete. Dar aceasta nu este de la noi, ci prin Împăratul Isus 

Hristos, Apărătorul, Mântuitorul și Învingătorul oricăruia care vine la El 

dorindu-L. Iar pentru cine nu crede, părerea mea este că ar fi bine să creadă. 

Tu ce…crezi? Crezi? 
VF 
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Capitolul III: Meditație la Împărăție 
Respingerea Împăratului 

Text de citit: Zaharia 11:1-13, 13:7 

Cuvântul de aur: Zaharia 11:12 „Eu le-am zis: "Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata; 

dacă nu, nu mi-o dați!" Și mi-au cântărit ca plată, treizeci de arginți.” 

INTRODUCERE 

Omul a dorit dintotdeauna să cunoască viitorul. De aceea a încercat 

mereu prin diferite metode să cerceteze viitorul. Astfel au apărut printre 

oameni tot felul de ghicitori, cititori în stele, vrăjitori, oracole, horoscoape... 

Dumnezeu ne arată foarte clar în Biblie că astfel de practici sunt împotriva 

voii Lui. Cunoașterea viitorului este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu. El 

este singurul care poate cunoaște și determina viitorul. 

Biblia este plină de prorocii, care sunt prevestirea de dinainte a lucrurilor 

ce urmează să se întâmple. Lecția de azi este un exemplu de prorocie în care 

Dumnezeu ne arată cu mult timp înainte ce se va întâmpla la venirea lui Mesia. 

Unele informații sunt foarte concrete, cum ar fi cei 30 de arginti, prețul 

vânzării Domnului nostru, altele sunt mai ascunse și mai greu de interpretat. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că nici o prorocie nu se tâlcuiește singură. 

 Să realizăm cât de exact se împlinesc prorociile din Scriptură. 

 Să vedem cât de coruptă este ființa umană. 

SCHIȚA  

A. Pedeapsa dregătorilor neloiali 11:1-3. 

B. Mesia devine adevăratul păstor al turmei 11:4-8 

C. Mesia este respins de poporul Său 11:9-13 

ANALIZA 

A. Pedeapsa dregătorilor neloiali 11:1-3 

Primele trei versete prezintă pedeapsa lui Dumnezeu pentru „dregătorii” 

neloiali. Unii consideră că este vorba de pedeapsa poporului Israel, și anume 

ce urma să se întâmple în anul 70, când romanii au distrus Ierusalimul. O altă 

părere este că aici profetul se referă la pedeapsa dușmanilor poporului lui 

Dumnezeu, și anume a popoarele din jur. Cea mai plauzibilă interpretare este 

că nimicirea copacilor falnici descriși la începutul capitolului se referă la 

pedeapsa dregătorilor, a celor mari din poporul Domnului.  

B. Mesia devine adevăratul păstor al turmei 11:4-8 

„Așa vorbește Domnul – Paște oile de tăiat”. Poporul oropsit al lui Israel, 

trădat și asuprit de dregătorii neloiali (rege, preoți, învățătorii legii) este 

păstorit de Mesia. În îndeplinirea rolului de păstor, Mesia a luat două toiege, 
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simbol al slujirii făcute, unul numit „Îndurare” și celălalt numit „Legământ” 

(legătură).  

„Îndurare” ne arată bunătatea și îndurarea Domnului nostru arătată față 

de poporul asuprit. Acest lucru este evident din modul cum Domnul Isus 

Hristos i-a tămăduit de bolile lor, i-a hrănit (înmulțirea pâinilor), i-a învățat și 

i-a apărat în timpul cât a fost printre ei.  

„Legământ” sau „Legătură” ne arată dorința lui Dumnezeu de uni poporul 

dezbinat (Iuda și Israel). Asta reiese foarte clar din modul cum Domnul Isus 

a fost și în Iudeea și în Galileea și în Samaria. Versetul 8 „Am nimicit cu 

desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună: sufletul meu nu-i mai putea răbda și 

se scârbise și sufletul lor de mine.” De aici se vede raportul dintre Mesia și 

cei trei păstori (rege, preoți și învățători ai legii). 

C. Mesia este respins de poporul Său. 

Poporul l-a respins pe păstor și au fost lăsați în voia sorții lor. Mesia 

frânge primul toiag – Îndurare – și este anulat legământul prin care neamurile 

erau oprite să asuprească poporul lui Dumnezeu. Numai cei săraci din turma 

au înțeles ce făcea Dumnezeu și de ce. 

Versetele 12 și 13 prezintă o prorocie despre cum a fost trădat Mesia și 

prețul acestei trădări. Plata aceasta este aruncată olarului, profeție împlinită 

prin Iuda. 

CONCLUZII 

Am văzut în lecția noastră proorocia lui Zaharia despre Mesia și am putut 

constata cât de exact s-a împlinit în timpul Domnului Isus (de exemplu cei 30 

de arginți). Proorociile ne arată măreția lui Dumnezeu: puterea, înțelepciunea 

și cunoașterea Lui; dar proorociile ne mai arată ceva, și anume că Domnul 

este un Dumnezeu al orânduielii și nu al întâmplării, care a făcut un plan pe 

care îl prezintă în unele aspecte prin Scriptură și îl împlinește cu exactitate.  

Fiind creați după asemănarea Lui, ar trebui să procedăm la fel: nu în 

neorânduială, ci ca oameni care iubim ordinea și buna rânduială.  

Un alt beneficiu care ar trebui să-l avem din studierea proorociilor ar fi 

întărirea nădejdii noastre că Dumnezeu împlinește tot ce-a promis... însă la 

timpul și după planul Său. 

ÎNTREBĂRI  

1. Puteți da câteva exemple de profeții care s-au împlinit în timpurile noastre 

sau care sunt în curs de împlinire? 

2. Cum putem noi contribui la „împlinirea” profețiilor? 

3. De ce credeți că Dumnezeu este împotriva „ghicirii”? 

VL 
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Capitolul III: Meditație la Împărăție 

Retribuția Apostaziei 

Text de citit: Zaharia 11:8-12:3; 14:1-2 

Cuvântul de aur: Zaharia 11:12 „Eu le-am zis: "Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata; 

dacă nu, nu mi-o dați!" Și mi-au cântărit ca plată, treizeci de arginți.” 

INTRODUCERE 

În profeția lui Zaharia Domnul Isus este prezentat printre altele ca 

Păstorul poporului lui Dumnezeu care acceptă să fie străpuns și dat morții 

pentru a aduce viață oilor Sale. El este contrastat cu cei care își asumaseră 

funcția de păstori ai lui Israel, și care în loc să păstorească turma Domnului o 

aduseseră, prin neglijență și rea voință, într-o stare de plâns. Ca urmare a 

activității unor astfel de păstori iresponsabili înaintea Domnului, și ca urmare 

a acțiunii de respingere a adevăratului Păstor, poporul Domnului ajunge pradă 

apostaziei. La încheierea epocii istorice în care ne aflăm, ca urmare a 

apostaziei în care se complac, evreii vor ajunge victimizați de falsul Mesia, 

care va încerca să aplice soluția finală încercată de-a lungul istoriei de 

conducătorii imperiilor anti-semite, și anume nimicirea totală a Israelului. 

Situația disperată în care se vor afla evreii îi va determina să se orienteze spre 

Cel pe care L-au respins cu 2000 de ani înainte. Astfel va lua sfârșit apostazia 

poporului ales. În situația disperată a poporului evreu, după ce generație după 

generație a suportat consecințele apostaziei și la fine s-a ajuns sub autoritatea 

păstorului nebun, Dumnezeu va acționa hotărât, mântuind pe evrei de duhul 

necredinței și de distrugere. Lucrul acesta se va întâmpla în momentul în care 

poporul evreu Îl va recunoaște pe Isus ca Mesia și va ieși astfel din apostazie.  

Informația oferită în capitolul 11 al profeției lui Zaharia acoperă o 

perioadă foarte mare, de la începutul activității Domnului Isus până la 

revenirea lui și recunoașterea lui ca Păstor și Rege  legitim al poporului evreu. 

Informația oferită este o schiță istorică foarte precisă a ceea ce a survenit la 

prima venire a Domnului și a ceea ce se va întâmpla imediat înainte de a doua 

venire a lui Hristos.  

OBIECTIVE 

 Să înțelegem că poporul Domnului este responsabil de felul în care 

răspunde revelației lui Dumnezeu, iar căderea în apostazie atrage 

consecințe groaznice 

 Să înțelegem că avem nevoie de păstorirea Domnului dacă nu vrem 

să cădem pradă apostaziei. Acceptarea modului în care Dumnezeu ne 

păstorește pentru a ne întări în cunoașterea Adevărului este esențială 

 Să ajutăm pe cei aleși să recunoască apostazia și să stea pe calea 

Adevărului. 

 Să ne întărim în acțiunea de a prețui adevărul și a lupta pentru triumful 

acestuia 
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SCHIȚA  

I. Respingerea Păstorului legitim 

II. Regresul poporului necredincios 

III. Revocarea legămintelor 

IV. Ridicare păstorului nebun 

ANALIZA 

I. Respingerea Păstorului legitim (11:7-13) 

A. Responsabilitatea profetului de a reprezenta dramatic pe Păstorul 

poporului lui Dumnezeu  

Poporul lui Dumnezeu este descris în profeția lui Zaharia ca o turmă, iar 

Mesia ca Păstorul acestei turme. Lui Zaharia i se cere să acționeze în fața 

mulțimilor interesate de Cuvântul lui Dumnezeu ca un actor reprezentând 

când pe Mesia, Păstorul poporului, când pe personajul odios care va aduce 

nenorocirea cea mai mare peste evrei, păstorul nebun.  

În ipostaza în care profetul îl reprezintă pe Mesia, el primește instrucțiuni 

de la Domnul cum să acționeze ca să transmită fidel mesajul divin. El primește 

porunca: „Paște oile de tăiat!” și i se spune că oile pe care urmează să le pască 

sunt cele mai vrednice milă, cele mai ticăloase (11:5, 7). I se cere să ia două 

toiege sau două bucăți de lemn care să reprezinte cele două intenții ale 

Domnului față de poporul său. Unul este numit „Îndurare” iar celălalt e numit 

„Legământ”. 

B. Reprezentanții poporului lui Dumnezeu 

În drama prezentată sunt aduși și niște păstori (11:8) care ajung în conflict 

cu Păstorul reprezentat de profet. Se înțelege că acești trei păstori erau 

responsabili față de Păstorul legitim, dar au acționat într-un fel care a 

determinat lepădarea lor. Păstorul legitim nu îi mai poate răbda și ei nu îl pot 

suferi, ceea ce duce la o ruptură definitivă. Păstorul anunță că nu mai poate 

păstori turma și rupe toiagul numit îndurare. El cere plata pentru slujba sa și i 

se cântăresc 30 de arginți. Profetului i se cere să arunce banii aceia în Casa 

Domnului pentru olar. În urma plății, Păstorul rupe al doilea toiag, legământ, 

ceea ce înseamnă ruperea frăției dintre Israel și Iuda. Așa se termină prima 

scenă oferită de profetul Zaharia în care el acționează reprezentând pe 

Păstorul legitim al lui Israel.  

Care este semnificația acestei scene? Ea descrie foarte bine ceea ce s-a 

întâmplat între Mesia și poporul Său la prima Lui venire. El a venit să 

păstorească pe cei ce aparțineau poporului Domnului și i-a găsit într-o stare 

jalnică (Matei 9:36). Erau lipsiți de păstori. Totuși, Zaharia pomenește trei 

păstori care sunt lepădați de Mesia.    

Cine sunt cei trei păstori ai națiunii lui Israel pe care Mesia îi înlătură? 

Unii opinează că aceștia sunt autoritățile puse de Dumnezeu asupra evreilor, 

regele, profeții și preoții. Luând în considerare că opoziția față de Domnul 

Isus a venit din partea a trei grupe de lideri ai evreilor (marii preoți, cărturarii 

și bătrânii poporului, Matei 26:3, Marcu 14:53) și că în perioada activității 
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Sale Domnul Isus a spus răspicat că  împărăția (via) va fi luată de la aceștia și 

dată unui neam ce aduce roade, este potrivit să identificăm astfel pe cei trei 

păstori. Domnul paște pe cele mai ticăloase oi din turmă cu toiagul numit 

Îndurare. El oferă mântuirea vameșilor și femeilor desfrânate și îi duce în 

staulul Său. Cei trei păstori, marii preoți, cărturarii și bătrânii poporului îl 

critică pentru activitatea lui păstorească și decid să îl dea morții.  

C. Rapacitatea păstorilor  

Conducătorii religioși ai poporului evreu sunt asemănați cu niște păstori 

care sunt responsabili în fața Marelui Păstor, Mesia, dar care își neglijează 

datoria, ba mai mult, exploatează în interes propriu poziția lor și atrag 

consecințe nefaste asupra turmei ce o au în grijă (Zaharia 11:5c). Păstorii 

religioși sunt în cârdășie cu conducătorii politici (Zaharia 11:5a), care la 

rândul lor jefuiesc turma și își freacă mâinile cu satisfacție. Domnul Isus a 

expus rapacitatea lor în discursul în care înfierează pe cărturari și farisei, care 

mănâncă fără milă casele văduvelor (Matei 23:14). 

D. Ruperea îndurării 

Toiagul Îndurării este rupt și Domnul Isus avertizează pe cei trei păstori 

că Împărăția va fi luată de la ei și dată altui neam. Ei îi cântăresc 30 de arginți, 

adică îl trădează și îl dau morții. După plata ce i-o dau, Păstorul rupe și al 

doilea toiag, numit Legământ, pentru a pecetlui sorta împrăștierii poporului 

ingrat (Zaharia 11:14; 13:7). Doar o mică parte a oilor vor rămâne sub 

autoritatea Lui, cei care au luat seama la El (Zaharia 11:11). Cealaltă parte 

este sortită astfel pieirii. Pentru că Păstorul a fost respins urmează 

consecințele tragice anunțate de profetul Zaharia. 

II. Regresul poporului antrenat în necredință (11:1-6) 

A. Război nimicitor  

Distrugerea nu a venit imediat, ci la 40 de ani după trădarea și lepădarea 

Păstorului. Domnul îi dă pe unii în mâinile altora și în mâna împăratului lor 

(Zaharia 11:6). În răscoala lor împotriva romanilor, iudeii s-au măcelărit unii 

pe alții pentru controlul poziției de conducere și apoi au fost măcelăriți de 

împăratul roman, pe care îl ceruseră când L-au răstignit pe Domnul Isus. În 

momentul în care Ierusalimul a fost distrus și Templul dărâmat, cei trei păstori 

și-au pierdut pentru totdeauna poziția de conducători. Se crede că un milion 

de evrei au fost uciși și transformați în sclavi ca urmare a războiului cu 

romanii dintre 66-73. 

B. Relaps pustiitor 

Nu doar populația țării a avut de suferit în urma răscoalei împotriva 

romanilor, ci și țara. Pustiirea a venit din nord, din Liban, așa cum prevăzuse 

Zaharia 11:1-3, și s-a extins spre sud. În drumul lor din nordul țării până la 

Ierusalim, armatele Imperiului au distrus totul în cale, mai ales vegetația și 

copacii. Țara a ajuns o pustietate. Vaietele s-au auzit peste tot, căci pustiirea 

a fost de proporții.  

Revolta primă împotriva romanilor (66-73) ce s-a dovedit foarte 

costisitoare pentru evrei a fost urmată de o a doua (132-135), care i-a costat 
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și mai mult. A doua revoltă a fost efectuată sub pretenția că Mesia a sosit în 

persoana lui Bar Kochba. După respingerea Adevăratului Mesia, a venit 

acceptarea falsului Mesia. Relapsul în aceeași atitudine de respingere a 

Adevărului a dus la pustiirea țării. 

Primele versete ale capitolului 11 (vs.1-3) vorbesc foarte elocvent de 

distrugerea experimentată de țară, când pădurile sunt mâncate de foc și 

copacii mari și falnici sunt dați nimicirii. Cei mai mulți comentatori văd în 

acest text descrierea judecății făcute de Domnul asupra țării lui Israel în 

timpul celor două răscoale ale evreilor contra Imperiului Roman ce au 

survenit după condamnarea lui Isus, și a condiției în care a stat țara în 

vremurile ulterioare când a ajuns sub administrația arabă și turcă.  

C. Risipire dramatică 

Evreii au fost împrăștiați în lume fără a mai avea mari preoți, cărturari și 

bătrâni (Sinedriul). De atunci, evreul a fost un pribeag în lume. Nu și-a mai 

găsit liniștea și pacea. Profeția jucată ca și dramă de Zaharia a ajuns să fie 

împlinită istoric prin respingerea lui Mesia, ceea ce a dus la distrugerea țării 

(Zaharia 11:1-3), decimarea poporului (Zaharia 11:4-5)  și împrăștierea lui în 

lume (Zaharia 13:7).  

D. Repudiere a Adevărului 

Cea mai mare tragedie a poporului lui Dumnezeu este văzută în faptul că 

acei păstori religioși au  condiționat turma să-L respingă pe Păstorul legitim 

și să intre astfel în apostazie. Apostazia este o stare spirituală în care adevărul 

este respins, în ciuda faptului că Dumnezeu a creat toate condițiile ca 

Adevărul să fie recunoscut și acceptat. De două mii de ani evreii se află în 

apostazie, dar în planul profetic anunțat de Dumnezeu prin Zaharia, apostazia 

lor va lua sfârșit după ce prin suferirea consecințelor apostaziei ei se vor 

întoarce la Domnul. Atunci se vor lua de pe ochii lor solzii care îi împiedică 

să-și vadă Împăratul!  

Apostazia nu a fost un pericol doar pentru evrei, poporul din vechime al 

lui Dumnezeu, ci este un pericol permanent pentru poporul actual al 

Domnului, Biserica. De fapt, marea apostazie a zilelor finale îi va cuprinde 

atât pe evrei cât și pe cei din bisericile afectate de liberalism și formalism. 

III. Revocarea legămintelor (a celui protector și a celui unificator, 

11:7, 10-11, 14) 

Sunt două toiege cu care Păstorul binecuvântează și protejează pe cei ce 

aparțin poporului Domnului. Unul este numit „Frumusețe” ceea ce se traduce 

prin Îndurare, iar celălalt este numit „Legătură” ceea ce sugerează ideea de 

Legământ. Ambele toiege reprezintă niște legăminte la care Păstorul renunță 

deoarece oile acceptă poziția celor trei păstori trădători. Să le luăm pe rând. 

A. Renegarea legământului protector - cu Neamurile (11:10) 

Prin ruperea toiagului Îndurare se efectuează de fapt ruperea legământului 

cu Neamurile, cu popoarele (Amim în ebraică). Ce este acest legământ? Nu 

găsim informație concretă în Scriptură care să descrie un legământ făcut de 

Dumnezeu cu popoarele pământului. Și toiagul Îndurare nu este exercitat în 
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relație cu popoarele. Totuși, informația că odată cu ruperea toiagului Îndurare 

este rupt legământul Domnului cu popoarele este pertinentă din moment ce 

îndurarea Domnului față de poporul său s-a manifestat prin protecția pe care 

El le-a promis-o după ce i-a trecut sub autoritatea Neamurilor odată cu robia 

babiloniană. Cele trei imperii ce au precedat pe cel roman nu au primit 

permisiunea să nimicească pe evrei. Imperiul roman este primul imperiu care 

are permisiunea Domnului să decimeze pe evrei. De la împrăștierea lor în 

lume evreii au fost obiect al pogromurilor și al inițiativelor de distrugere în 

masă. Legământul Domnului cu Neamurile prin care Acesta ocrotea pe 

poporul Său de răutatea oamenilor dintre neamuri a fost rupt. Ce tragedie au 

trăit evreii timp de 2000 de ani datorită ruperii acestui legământ cu Neamurile!   

B. Renegarea legământului unificator – dintre Iuda și Israel (11:14) 

Al doilea toiag nu este rupt decât după ce plata Păstorului a fost cântărită 

și evaluată la 30 de arginți. Acest toiag semnifică unitatea ce ar fi decurs din 

lucrarea lui Mesia pentru evrei dacă Păstorul ar fi fost acceptat. Din moment 

ce Păstorul a fost respins, toiagul este rupt, ceea ce înseamnă că unitatea 

poporului ales este compromisă. Cei doi ar fi putut deveni una, dar soarta lor 

este pecetluită din cauza faptului că au refuzat lucrarea Păstorului legitim al 

poporului evreu.  

În schimb, prețul cu care Păstorul este prețuit e folosit pentru cumpărarea 

Țarinii Olarului ca loc de care pot beneficia străinii, neamurile. Lepădarea 

celor două popoare, Israel și Iuda, atrage după sine primirea neamurilor în 

staulul Păstorului. În timp ce Israel și Iuda experimentează împrăștierea și 

înstrăinarea, neamurile experimentează apropierea și acceptarea de 

Dumnezeu prin Păstorul legitim.   

IV. Ridicare păstorului nebun 

A. Rolul nefast al păstorului rău 

A doua  ipostază în care i se cere lui Zaharia să acționeze dramatic este 

aceea a unui păstor nebun. I se cere să pună deoparte uneltele Păstorului 

legitim și să ia uneltele unui păstor nebun. Acestea sunt unelte de nimicire. 

Implicația este că poporul lui Dumnezeu, care L-a respins pe Păstorul cel Bun, 

va ajunge sub autoritatea unui păstor nebun, care va aduce nenorocirea peste 

oile ce le are în subordine. Domnul Isus a avertizat că respingerea Lui va 

atrage neapărat acceptarea unuia care va înșela și va atrage nenorocirea (Ioan 

5:43). Respingerea Adevărului va atrage lucrarea înșelătoare și distrugătoare 

a minciunii (2 Tesaloniceni 2:9-10). Lucrul acesta este adevărat indiferent de 

cine este persoana care refuză adevărul. 

B. Ravagiile lucrate de păstorul nebun 

Păstorul nebun este opusul Celui Bun. Acesta a venit să caute și să 

mântuiască, să hrănească, să vindece și să ocrotească. Acela vine să rănească 

și să ucidă. Este total neinteresat de condiția oilor ce cad sub autoritatea lui. 

Descrierea acțiunilor lui este cutremurătoare (11:16): 
Căci iată că voi ridica în țară un păstor, căruia nu-i va păsa de oile care pier; 
nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu 
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va îngriji de cele sănătoase; ci va mânca din carnea celor mai grase, și nu le 
va mai lăsa decât copitele!  

Cel care îl ridică este Domnul, ca rezultat al respingerii Păstorului cel Bun. 

C. Răsturnarea păstorului nebun 

Prin acțiunea lui de pretins Mesia, păstorul nebun își atrage mânia 

Domnului, care, prin profetul Zaharia, rostește un blestem asupra lui (11:17). 

Noul Testament întregește informația referitoare la soarta păstorului nebun, 

arătând că va fi nimicit la venirea a doua a Domnului Isus, cu suflarea gurii 

Lui (2 Tesaloniceni 2:8) și va fi aruncat în iazul de foc, împreună cu profetul 

său mincinos (Apocalipsa 19:20). Așa se sfârșește capitolul cel mai întunecat 

din istoria poporului Israel. Scoși de sub farmecul acestui păstor nebun, evreii 

se vor întoarce cu fața spre Domnul Isus, care îi va izbăvi de apostazie și 

distrugerile ei.  

  

CONCLUZII 

Cartea văzătorului Zaharia este un exemplu de scriere profetică în care o 

mare parte din prorocii au o împlinire dublă. Capitolul 11 al profeției descrie 

acțiunea de cădere în apostazie a poporului lui Dumnezeu la venirea lui Mesia 

și pedeapsa sub care va ajunge din cauza apostaziei. Țara este devastată, 

poporul este parțial distrus, parțial risipit printre neamuri. Situația critică 

experimentată de evrei sub romani este una descriptivă pentru o situație 

similară ce va apare la sfârșitul vremii, când Mesia va reveni la poporul Său. 

Dar în timp ce respingerea lui Mesia la prima Lui venire declanșează o serie 

de evenimente tragice pentru poporul ales, revenirea lui Mesia aduce mult 

așteptata salvare a poporului, după ce acesta, datorită apostaziei, ajunge într-

o situație critică, la un pas de anihilare.  

Cuvântul lui Dumnezeu ne face conștienți că situația evreilor ca apostați 

nu este singulară în istoria mântuirii. Noul Testament ne arată că, în linii mari, 

creștinismul va ajunge în aceeași stare de apostazie în care s-au lăsat atrași 

evreii. Credința adevărată va fi rară pe pământ înainte de venirea Domnului 

Isus. Creștinismul oficial urmează să fie tăiat din măslinul în care fusese altoit, 

iar evreii urmează să fie transplantați înapoi în locul de unde au fost tăiați.  

Să înțelegem că poporul Domnului este responsabil de felul în care 

răspunde revelației lui Dumnezeu și că apostazia este o atitudine ce atrage 

consecințe groaznice pentru cei ce se lasă amăgiți. Să acceptăm cu blândețe 

Cuvântul sădit de Domnul prin slujitorii Săi ca să ne întărim în acțiunea de a 

prețui adevărul și a rămâne credincioși adevărului. 

DC 
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Capitolul III: Meditație la Împărăție 
Renașterea Națiunii 

Text: Zaharia 10:1-12, 12:10-13:2 

C.A. Zah.12:10a: „Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii 

Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre 

Mine, pe care L-au străpuns.” 

INTRODUCERE 

Imutabilitatea lui Dumnezeu determină consecințe nefaste în viața celor care 

ignoră sau desconsideră planurile și așteptările Lui. Poporul Său a experimentat 

în decursul istoriei ce înseamnă ruperea toiagului „Îndurare” și a celui numit 

„Legământ”. Dezastrul, ruina, moartea și împrăștierea printre națiunile 

pământului au fost consecințele apostaziei lor. Imutabilitatea lui Dumnezeu îl 

determină însă să-Și ducă la îndeplinire planurile Sale, chiar cu o națiune apostată. 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem de ce era necesară restaurarea națiunii Israel. 

 Să înțelegem modalitatea în care Dumnezeu restaurează națiunea Israel. 

 Să cunoaștem consecințele restaurării Israelului. 

 Să credem în lucrarea Domnului de restaurare în folosul credincioșilor Săi. 

SCHIȚA  

I. Necesitatea restaurării 

II. Modalitatea restaurării 

III. Consecințele restaurării   

ANALIZA  

I. Necesitatea restaurării 

Zaharia, prorocul Domnului, înainte să poată  duce un mesaj de încurajare 

a trebuit să înțeleagă și să transmită cauzele dezastrului care s-a abătut asupra 

poporului lui Dumnezeu (Zah.1:6, 7:12-14).  

1. Care a fost condiția poporului lui Dumnezeu căzut în apostazie (v.2)?  

a. ……………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………… 

2. Care credeți că era starea țării sugerată prin promisiunea Domnului 

de a da o ploaie îmbelșugată cu condiția de a fi cerută? 

………………………………………………................................... 

3. Care este factorul determinant al restaurării (comparați v.1 cu v.3)? 

………………………………………………................................... 

4. De ce era necesară restaurarea poporului lui Dumnezeu (v.3, 4)? 

………………………………………………................................... 

II. Modalitatea restaurării 
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5. Care este cauza pentru care Dumnezeu restaurează națiunea  limitând 

amploarea pedepsei (v.6)? ………………………………………… 

6. Care vor fi aspectele concrete ale izbăvirii și 

întăririi promise de Domnul? 

V.7………………………………………............................................ 

V.8…………………………………………………………………… 

V.9…………………………………………………………………… 

V.12…………………………………………………………………. 

III. Consecințele restaurării 

Întoarcerea poporului lui ales împrăștiat printre națiunile pământului va 

culmina cu recunoașterea Domnului Isus ca adevăratul Mesia (10:12; 12:10). 

7. Ce considerați că exprimă „plânsul amarnic” al poporului ales (12:10)? 

……………………………………………………………………… 

Zaharia subliniază pocăința profundă și personală incluzând linia regală 

cât și cea preoțească (12:12). 

8. Cum va înțelege poporul Domnului efectul jertfei Domnului Isus (13:1)? 

………………………………………................................................. 

9. Cum va fi vizibilă restaurarea națiunii (13.2)? 

……………………………………………………………………..... 

CONCLUZII 

Deși Dumnezeu a pedepsit aspru națiunea Israel pentru repetatele stări 

de apostazie, acestea conducând la lepădarea lor marcată de deportare, El 

promite că va restaura națiunea datorită milei Sale, împlinindu-Și planurile de 

a ridica Piatra din capul unghiului din casa lui Iuda (Domnul Isus). 

Restaurarea națiunii va fi marcată de repatrierea lor și pocăința lor profundă 

și generală. Ei Îl vor recunoaște pe Domnul ca singura cale de mântuire, vor 

experimenta bucuria mântuirii, iar Domnul va curăți țara de idolatrie pentru 

totdeauna. 

NC 
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Capitolul III: Meditație la Împărăție 
Revenirea Împăratului 

Text: Zaharia 12:4-9; 14:3-21 

Cuvântul de Aur: Zaharia 14:9 Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua 

aceea, Domnul va fi singurul Domn, și Numele Lui va fi singurul Nume.  

INTRODUCERE 

Capitolele 12 și 14 din cartea prorocului Zaharia prezintă detalii ale bătăliei 

finale din perioada necazului cel mare și intervenția lui Dumnezeu de partea lui 

Israel, faza finală a „necazului lui Iacov” (Ier. 30:7). Neamurile vor fi adunate 

împotriva Ierusalimului (Zah. 12:2-3; 14:2) și va părea că nu va fi nici o scăpare 

pentru Israel. Dumnezeu va interveni pentru eliberarea Ierusalimului din această 

strâmtorare, îndreptând-Și mânia împotriva dușmanilor lui Israel. Intervenția lui 

Dumnezeu este prezentată de Zaharia prin transformarea Ierusalimului într-un 

dezastru pentru dușmanii săi (Zah. 12:2-3). Toate neamurile care se vor alinia cu 

Antihristul împotriva Israelului vor fi nimicite. Neputința îi va cuprinde și 

judecata lui Dumnezeu va veni peste ei (Zah. 14:12-15). 

OBIECTIVE 

 Să înțelegem încă o data că promisiunile lui Dumnezeu sunt DA și AMIN. 

 În vremuri în care teologia înlocuirii (Replacement Theology) se răspândește 

și datorită lipsei de cunoștință, mulți păstori și multe biserici îmbrățișând-o, 

să rămânem la învățătura Cuvântului Sfânt și să înțelegem că Dumnezeu nu 

a abandonat Israelul și nici legămintele cu poporul Său ales.  

 Dumnezeu va duce la îndeplinire legămintele făcute cu Avraam privind 

țara făgăduită (Geneza 15:18-19) și cu David privind tronul de domnie al 

Israelului (2 Samuel 7:16). De asemenea, Dumnezeu va aduce Israelul în 

noul legământ prorocit prin Ieremia (Ieremia 31:31-34).  

 Să înțelegem ce pericol este pentru păstorii care predică și îmbrățișează 

teologia amilenistă, devenind astfel părtași cu cei care urăsc Israelul și 

nu-i mai văd locul în învățătura Scripturilor privind vremea sfârșitului.  

SCHIȚA  

I. Răzbunarea Împăratului – Zaharia 12:4-9  

II. Revenirea Împăratului – Zaharia 14:3-15 

III. Reverența adusă Împăratului – Zaharia 14:16-21  

ANALIZA 

I. Răzbunarea Împăratului – Zaharia 12:4-9  

Biruința lui Israel se va realiza prin intervenție Divină. În Cuvântul Domnului 

găsim „caii” atât în reprezentare literală cât și simbolică. În paragraful acesta 

putem interpreta prezența cailor atât literal, cât și ca simbol al puterii. Deci, 

Dumnezeu va ameți și va orbi oștirile lumii adunate împotriva lui Israel și-i va 
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lovi cu „turbare” pe conducătorii lor (Zaharia 12:4). Ne putem imagina prin 

aceste expresii haosul care va fi creat în ziua aceea la Armaghedon.  

În timp ce orbirea va fi peste oștirile lumii, ochii lui Dumnezeu vor fi 

deschiși asupra casei lui Iuda (Zaharia 12:4). De asemenea, căpeteniile lui 

Iuda (guvernul Israelului) își vor ancora credința în Domnul (Zaharia 12:5). 

Tăria pe care Dumnezeu o va realiza în viața conducătorilor lui Israel în ziua 

aceea este simbolizată pe două căi: 

 „ca o vatră de foc” (Zaharia 12:6a) – în altă traducere găsim expresia „un 

vas de foc”. Vatra de foc sau vasul de foc se referă la o grămadă de 

cărbuni aprinși pe care îi pui pe o vatră ca să pregătești și să pornești un 

foc peste care apoi adaugi lemnele. Conducătorii lui Israel vor fi ca acea 

vatră de foc iar lemnul pus deasupra vor fi dușmanii lui Israel. 

 „ca o făclie aprinsa sub snopi” (Zaharia 12:6b) – Conducătorii lui Israel 

sunt asemuiți pentru ziua aceea cu făclia aprinsă care va mistui în toate 

părțile națiunile pământului adunate împotriva lor așa cum o făclie 

aprinsă ar mistui o grămadă imensă de snopi.  

 Israelul și Ierusalimul, locuitorii lor, vor fi izbăviți în ziua aceea și 

Dumnezeu va face ca tăria celor mai slabi din poporul Său să fie așa cum a 

fost puterea lui David (Zah. 12:7-8a), iar Israel ca națiune va cunoaște 

puterea lui Dumnezeu și a Împăratului Său (Îngerul Domnului, Zah. 12:8b).  

 Pe o cale supranaturală, Dumnezeu va da Israelului biruința în ziua aceea 

și-i va distruge dușmanii. Această intervenție divină va fi în bătălia de la 

Armaghedon (Zaharia 12:9). 

II. Revenirea Împăratului – Zaharia 14:3-15 

În cel mai întunecat ceas al istoriei poporului Israel, Hristos Domnul, 

Împăratul împăraților și Domnul domnilor, va reveni și va porni la război de 

partea poporului ales (Zaharia 14:3; Apocalipsa 19:11). Așa cum am privit în 

secțiunea precedentă a lecției, Dumnezeu va interveni pe o cale supranaturală 

și va da biruința Israelului (Zaharia 12:1-9). Ca un exemplu privind 

intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în bătăliile poporului Său Israel, 

este luarea Ierihonului (Iosua 6). Moise descrie în cântarea din cartea 

Deuteronom secretul acestor biruințe supranaturale (Deuteronom 32:30-31a).  

Intervenția Divină va fi însoțită de „minuni geofizice” – Zaharia 14:4-15. 

La a doua venire a Domnului Isus Hristos (a nu se confunda cu Răpirea), El 

va coborî pe Muntele Măslinilor (Fapte 1:11). Acest eveniment va împlini de 

asemenea profeția din Ezechiel cu privire la Reîntoarcerea Slavei lui 

Dumnezeu (Ezechiel 43:1-4). Sfinții Bisericii vor veni împreună cu El 

(Zah.14:5). Va fi o adevărată teroare seismică atunci când picioarele Lui vor 

atinge Muntele Măslinilor și muntele se va despica în două pe direcția est – 

vest și partea nordică se va deplasa spre nord iar cea sudică spre sud, făcându-

se astfel o vale între ele (Zaharia 14:4). Va fi un cutremur deosebit comparat 

cu cel de pe vremea împăratului Ozia (Amos 1:1).  

Cutremurul va înspăimânta enorm pe dușmanii lui Israel iar pe de altă 

parte, valea care se va forma pe direcția est – vest va fi valea prin care va 
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curge Râul care va izvorî de sub pragul Casei Domnului (Eze. 47:1-12; Ioel 

3:18; Ps. 46). Zaharia aduce un detaliu privind Râul care va avea două brațe: 

unul va curge și se va vărsa în Marea Moartă (Eze. 47:8-10), iar celălalt în 

Marea Mediterană (Zah. 14:8). Schimbările acestea topografice vor extinde 

aria pământului fertil în Israel făcând posibile dimensiunile literale ale țării 

sfinte așa cum sunt prezentate în Ezechiel 40-48. Țara care este acum formată 

din dealuri pietroase, neroditoare, va deveni o câmpie prosperă iar Ierusalimul 

va rămânea înălțat, triumfător, peste această câmpie (Zah. 14:10). Cataclismul 

care se va produce va fi însoțit de întunericul profețit și de Ioel și alți proroci 

(Zah. 14:6-7; Ioel 3:14-16; Marcu 13:24-26).  

Zaharia 14:12-15 prezintă alte detalii privind plăgile pe care Dumnezeu le va 

aduce peste oștile adunate cu Antihrist împotriva lui Israel (putrezirea cărnii de 

pe ei stând în picioare, putrezirea ochilor în orbite și a limbii în  gură, panica și 

groaza îi va apuca pe toți). Aceste urgii vor lovi și animalele prezente în luptă 

(v.15). Bogățiile neamurilor înconjurătoare vor fi ale lui Israel (Zah.14:14). 

Pământul va avea un Nou Împărat în Ziua Aceea: „Domnul va fi Împărat peste 

tot pământul” (Zah. 14:9). În timpul Mileniului, Ierusalimul va fi centrul Spiritual 

și Guvernamental al întregului pământ (Isa. 9:6-7). Ierusalimul, Capitala 

Împărăției de o mie de ani, va fi într-o deplină securitate și liniște (Zah. 14:11). 

III. Reverența adusă Împăratului – Zaharia 14:16-21  

Această secțiune a lecției ne duce la perioada Împărăției de o mie de ani, 

timp în care Ierusalimul va fi centrul închinării pentru locuitorii întregului 

pământ (Zah. 14:16-19). Supraviețuitorilor necazului cel mare, Evrei și 

Neamuri, li se va cere ca să călătorească la Ierusalim în fiecare an la Sărbătoarea 

Corturilor și să se închine înaintea Împăratului, Domnul Oștirilor (v.16). 

Expresia „familiile pământului” (v.17) poate să se refere la reprezentații tuturor 

ținuturilor sau țărilor. Cei care nu vor fi prezenți la Închinare la Sărbătoarea 

Corturilor vor fi pedepsiți prin „lipsa ploii” (v.18). Egiptul este menționat 

separat (v.19) privind aplicarea pedepsei și asta probabil din pricina încrederii 

pe care o vor avea în sistemele lor de irigație și în rezervele de apă ale Nilului.  

Pentru a descrie „sfințenia din ziua aceea”, Dumnezeu prezintă prin  

Zaharia spectrul extinderii și prezenței sfințeniei: „de la oalele de fiert carnea 

până la zurgălăii cailor” (Zah.14:20-21a). Adică, nu va mai fi nici o distincție 

între „sacru” și „secular”. Necinstea negustorilor și corupția nu vor mai 

exista (Zah. 14:21c și Osea 12:7); totul va fi „sacru”. 

CONCLUZII 

 Dumnezeul nostru, Cel care face istoria, o va conduce spre destinul 

anunțat de El  prin sfinții Săi proroci.  

 Prin intervențiile supranaturale din ziua aceea, Dumnezeu va arăta 

popoarelor că are toată Puterea și Autoritatea în ceruri și pe pământ.  

 Dumnezeu Își va demonstra în ziua aceea credincioșia, prin 

împlinirea legămintelor făcute cu Avraam și David, iar Regele regilor 

Își va începe Domnia eternă.                                                     GFM 
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