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VIZIUNI DE SPERANTA

In aceasta saptamana vom studia despre Zaharia. 

Zaharia era foarte tanar atunci cand Dumnezeu l-a chemat sa conduca ramasita poporului iudeu care 
incerca sa reconstruiasca templul din Ierusalim dupa exilul babilonian. Hagai era un profet cu experienta, 
deja prezentase doua mesaje inainte ca Zaharia sa-si faca aparitia. Hagai si Zaharia  au slujit impreuna. 
Hagai i-a ajutat pe israeliti sa continue construirea templului dupa 16 ani de cand lucrarile de reconstruire 
fusesera oprite. Iar Zaharia ii incuraja sa termine lucrarea pe care o incepusera. 

Dumnezeu i-a transmis tanarului profet cuvinte de mangaiere pentru a-i arata poporului, ca in ciuda 
faptului ca, atat ei, cat si parinti lor se indepartasera de Dumnezeu, inca mai exista speranta pentru ei. 

Vom incepe cu textul din Zaharia 1:3

„Spune-le dar: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor: şi Mă 
voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor.”

Zaharia incepe cu o recapitulare a actiunilor de rebeliune ale stramosilor poporului Israel. Ei nu 
ascultasera mesajul lui Dumnezeu. Se revoltasera impotriva lui Dumnezeu. Dar acum profetul lanseaza o 
avertizare pentru noua generatie: Intoarceti-va la Dumnezeu si Dumnezeu se va intoarce la voi. Dumnezeu 
intotdeauna este dispus sa il primeasca inapoi pe poporul Sau. Domnul nu vrea sa distruga si nici sa 
condamne. El vrea sa ne mantuiasca. Dar El nu poate sa mantuiasca pe nimeni impotriva vointei lui. Fiecare 
persoana trebuie sa decida daca vrea sa fie mantuita sau nu. De aceea Tatal le cere: „Intoarceti-va la mine si 
eu ma voi intoarce la voi.” 

Dumnezeu ii da profetului 8 viziuni care sa arate dragostea si grija pe care Dumnezeu le ofera 
poporului Sau, in ciuda trecutului lor pacatos.

In prima viziune, profetul vede un om asezat pe un cal rosu si in urma lui erau niste calareti pe cai 
rosii, murgi si albi. Acei calareti erau ingeri pe care Dumnezeu ii trimisese sa strabata pamantul. Acesti 
ingeri, dupa ce strabat pamantul, ajung la concluzia ca pamantul este in pace. Un alt inger il intreaba pe cel 
care calareste calul rosu: Pana cand nu vei avea mila de Ierusalim? Pamantul este in pace dar ingerul 
intreaba: Pana cand nu vei avea mila de Israel? 

Ingerul acesta formuleaza intrebarea care se afla in inima poporului Israel. Pacatele lor ii fac sa simta 
ca Dumnezeu i-a abandonat. Adevarul este ca pacatul iti umple inima de frica si te face sa crezi ca tot raul 
care ti se intampla este o pedeapsa de la Dumnezeu. Atunci primim raspunsul divin: Zaharia 1:14

 „Şi îngerul, care vorbea cu mine, mi-a zis: "Strigă, şi zi: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Sunt plin 
de o mare gelozie pentru Ierusalim şi pentru Sion, şi sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor  
îngâmfate; căci Mă mâniasem numai puţin, dar ele au ajutat spre nenorocire.”

Dumnezeu niciodata nu l-a uitat pe poporul Israel. Grija Sa fata de poporul Israel inca mai exista. In 
schimb Dumnezeu nu accepta ca natiunile pagane sa-i faca pe copiii Sai sa sufere din momentul i n care 
acesti copii se intorc la El. 

Nu trebuie sa traiesti urmarit de trecut. Sa nu crezi ca datorita greselilor tale nu mai ai speranta. Grija 
lui Dumnezeu te va insoti daca te pocaiesti si te intorci la El. Acesta este prima lectie.

Acum sa trecem la a doua parte. 



In capitolul 2 din Zaharia gasim alta viziune. De data aceasta ingerul Domnului vine sa masoare 
Ierusalimul. Stiai ca doar stapanul unei case are dreptul sa o masoare? Cum sa vina cineva strain sa-mi 
masoare casa? Ce inseamna asta? Chiar daca oameni conduc cetatea, cel care este la carma este Dumnezeul 
Vesnic, Creatorul cerului si al pamantului. De aceea el masoara casa. In capitolul 2 din Zaharia, Dumnezeu 
numeste Ierusalimul „lumina ochilor mei”. Nimeni nu are curaj sa se atinga de „lumina ochilor” lui 
Dumnezeu. Aceasta este o aluzie la biserica din zilele noastre. Pentru ca Ierusalimul este un simbol al 
orasului lui Dumnezeu. Pot exista greseli pentru ca este condusa de oameni. Dar Dumnezeu intotdeauna isi 
cheama poporul la pocainta si in ciuda greselilor, il considera „lumina ochilor lui”.

Chiar mai mult, Dumnezeu le spune celor care locuiau in Babilonia care in acea epoca se gasea sub 
dominarea persana. Dumnezeu le spune sa iasa de acolo cat mai au timp sa o faca. Pentru ca viitorul pentru 
Israel este maret. Dumnezeu se va ingriji de poporul Sau. Va veni un timp cand cetatea nu va mai avea 
nevoie de ziduri. Pentru ca Dumnezeu insusi va fi zidul care ii va proteja. Si vor veni oameni din toate 
pártile lumii pentru a se bucura de binecuvantarile poporului Israel. Asa spun versetele din Zaharia 2: 7-11: 

„Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului! Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "După 
slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor  
Lui. Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor, - zice Domnul - şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi  
că Domnul oştirilor m-a trimis. Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi locui  
în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. 
Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.”

Acum daca aplicam toate aceste lucruri la biserica de astazi, ce spune Dumnezeu bisericii Lui? Unde 
este Babilonia astazi? Unde ii strange Dumnezeu pe toti copiii Sai din toate neamurile, in ziua de astazi? In 
biserica Sa. Dar faptul ca Dumnezeu cheama toate neamurile, nu inseamna ca toate neamurile vor fi sálvate. 
Acesta ar fi universalism. Universalismul ne invatá ca toata lumea va fi mantuitá pentru ca Dumnezeu este 
dragoste. Dar Biblia ne invata ca Dumnezeu cheama toate popoarele, fara exceptii, dar vor fi mantuiti doar 
cei care acepta chemarea. 

Sa trecem la partea a treia a studiului. 

Aici gasim viziunea lui Iosua, Marele preot al Israelului care mijlocea pentru poporul sau. Iosua 
apare imbracat cu haine murdare in aceasta viziune si diavolul il acuza, el face tot posibilul ca sa cada in 
ispita si dupa ce cade el este primul care vine si iti spune ca esti pierdut, ca nu meriti iertarea. Si probabil ca 
are dreptate pentru ca plata pacatului este moartea. Daca Isus nu ar exista nu am avea dreptul la nimic. Dar 
Isus este aici si spune: este adevarat, poporul meu a pacatuit si merita moartea, dar s-a pocait, si-a marturisit 
pacatele si s-a intors la Mine, de aceea Eu il iert. Ii voi smulge hainele murdare si ii voi da haina alba a 
neprihanirii Mele. Dragul meu prienten, nu exista o alta fagaduinta mai concreta decat aceasta. Isus ne 
asigura mantuirea, nu pentru ca suntem buni sau pentru ca avem o istorie curata si de care putem sa fim 
mandri. Nu pentru ca am invatat sa mergem pe calea lui Dumnezeu. Toti pacatuim si nu avem dreptul la 
slava lui Dumnezeu, asa spune Cuvantul Domnului. “Sufletul care pacatuieste va muri negresit” asa spune 
Biblia. Nu exista nici un om care sa faca binele. Din cap pana in picioare suntem pacatosi. Dar Isus a 
acceptat sa moara pentru noi astazi. Si este dispus sa ne arunce hainele murdare si sa  ne acopere cu haina 
alba dreptatii divine. 

Multi crestini gandesc ca Vechiul Testament ne invata ca suntem salvati prin fapte. Care fapte? Nu 
exista capitole mai evanghelice decat Isaia 53 si Zaharia 3. In aceste capitole Dumnezeu ne invata ca am fi 
pierduti daca nu ar exista Isus. Suntem mantuiti prin doar prin Isus. Atunci cum putem sa afirmam ca 
Vechiul Testament invata neprihanirea prin fapte? Dupa faptele noastre am fi pieduti, doar prin har putem fi 
mantuiti. Faptele noastre, oricat de bune ar parea, sunt manjite de egoism. 



In partea a patra a studiului vom descoperi simbolismul viziunii despre candelabru. Zaharia vede un 
candelabru de aur si doi maslini, nu avem timp sa ne oprim la detalii dar mesajul cu care trebuie sa ramanem 
se afla in Zaharia 3:16,17: 

„Atunci el a luat din nou cuvântul, şi mi-a zis: "Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, şi  
sună astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul 
oştirilor! Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. Él va pune piatra 
cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: "Îndurare, îndurare cu ea!" 

Cu siguranta cei doi maslini il reprezinta pe Zorobabel si pe Iosua. Zorobabel si Iosua erau liderii 
poporului Israel. Mesajul lui Dumnezeu pentru ei este un mesaj pentru noi. Lucrarea lui Dumnezeu nu se 
face prin forta ci doar prin Duhul Sau. Inseamna dependenta de Dumnezeu, supunere fata de planul Sau, la 
metodele Sale. Cele mai bune metode de evanghelizare se afla in Cuvantul Sau si in Spiritul Profetic. Daca 
credem in Duhul Sau credem in Cuvantul Sau. Daca ne supunem Duhului Sfant nici un munte nu va putea 
opri predicarea Evangheliei. Dumnezeu l-a asigurat pe Zorobabel ca el va termina reconstruirea templului si 
ca poporul se va bucura de lucrarea pe care Dumnezeu o va face prin el. Asa este Dumnezeu, El niciodata nu 
incepe o lucrare si o lasa neterminata. Daca EL te-a chemat prin harul Sau, va termina lucrarea pe care a 
inceput-o in tine. Ai incredere in Dumnezeu, El niciodata nu lasa lucrurile neterminate. Si nu o face prin 
forta sau prin alt fel de putere omeneasca ci prin Duhul Sau. Aceasta este lectia pe care trebuie sa o invatam.

 

Acum ajungem la sfarsitul studiului si aici vom vorbi despre religia formala, rituale fara esenta dragostei. 

Zaharia 7:2-5:

 „Cei din Betel trimiseseră pe Şareţer şi pe Reghem-Melec cu oamenii săi, să se roage Domnului, şi  
să întrebe pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe prooroci: "Trebuie să plâng şi în luna a cincea şi să 
mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?" Atunci Cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel: "Spune la tot  
poporul ţării şi preoţilor: Când aţi postit şi aţi plâns în luna a cincea şi a şaptea, în aceşti şaptezeci de ani,  
oare pentru Mine aţi postit voi?”

Ce trist este, ei posteau dar inima le era departe de Dumnezeu. Pentru cine o faceau, pentru 
Dumnezeu sau pentru a fi vazuti de oameni. Care este motivatia pe care o ai atunci cand faci ceea ce faci. 

Cand esti preocupat de reforma si de trezirea bisericii oare ce te motiveaza cu adevarat? Pe timpul lui 
Isus poporul lui Dumnezeu isi traia viata fara esenta, era doar aparenta. Isus i-a numit morminte varuite, in 
exterior marmura alba iar in interior carne in putrefactie. Isus a blestemat smochinul care avea frunze dar nu 
avea fructe. Dumnezeu niciodata nu a acceptat ipocrizia unei vieti exterioare. El doreste reforma si trezire 
dar incepand cu inima si viata mea, in familia mea, ca sot, ca tata nu doar ca pastor la amvon. 

Aceasta este marea provocare a bisericii. Si daca este provocarea bisericii inseamna ca este pentru mine si 
pentru tine. 

Domnul sa te binecuvanteze!

Traducere si tehnoredactare: Ana Raluca Dumitrascu


