
Studiul 11

Viziunile speranţei (Zaharia)

Textul de memorat: „În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă şi 
sub smochin.” (Zaharia 3:10)

Duminică

1. Zaharia 1 1. În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit  
prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
2. „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voştri.
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.
4. Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând: „Aşa vorbeşte 
Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele 
rele!”, dar n-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine, zice Domnul.
5. Unde sunt acum părinţii voştri? Şi puteau prorocii să trăiască veşnic?
6. Totuşi cuvintele Mele şi poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei prorocii ca să le  
vestească n-au atins ele pe părinţii  voştri? Şi atunci ei s-au întors şi au zis: „Domnul  
oştirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile şi faptele noastre!”
7. În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea 
al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido,  
astfel:
8. M-am uitat noaptea, şi iată că un om era călare pe un cal roşu şi stătea între mirţi într-
un umbrar; în urma lui erau nişte cai roşii, murgi şi albi.
9. Am întrebat: „Ce înseamnă caii aceştia, domnul meu?” Şi îngerul care vorbea cu mine 
mi-a zis: - Îţi voi arăta ce înseamnă caii aceştia!”
10. Omul care stătea între mirţi a luat cuvântul şi a zis: „Aceştia sunt aceia pe care i-a  
trimis Domnul să cutreiere pământul!”
11. Şi ei  au vorbit  Îngerului  Domnului care stătea între mirţi  şi  au zis: „Am cutreierat 
pământul, şi iată că tot pământul este în pace şi liniştit!”
12. Atunci Îngerul Domnului a luat cuvântul şi a zis: „Doamne al oştirilor, până când nu 
vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în aceşti şaptezeci 
de ani?”
13. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu 
mine.
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
15. şi sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate; căci Mă mâniasem 
numai puţin, dar ele au ajutat spre nenorocire.”
16. De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim; Casa Mea 
va fi zidită iarăşi în el, şi funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.”
17. Strigă din nou şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Cetăţile Mele vor avea iarăşi  
belşug de bunătăţi, Domnul va mângâia iarăşi Sionul, va alege iarăşi Ierusalimul.”
18. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că erau patru coarne!
19. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: „Ce înseamnă coarnele acestea?” Şi el mi-
a zis: „Acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel şi Ierusalimul.”
20. Domnul mi-a arătat patru fierari.
21. Eu am întrebat: „Ce vor să facă aceştia?” Şi el a zis: „Aceştia vin să sperie coarnele 
care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul; fierarii aceştia au venit să 
sperie şi să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda ca să-i  
risipească locuitorii.”

St.Bibl.'2013' trim.II Lecţii mari din Profeţii mici 1



Luni

2. Zaharia  2:4,5,8,10 4.  El  i-a  zis:  „Aleargă  de  vorbeşte  tânărului  acestuia  şi  spune-i:  
„Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în 
mijlocul lui;
5. Eu însumi - zice Domnul - voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava lui în  
mijlocul lui!
8. 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.
10. Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul  
tău, zice Domnul.

3. Romani 15:9-18 9. şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, 
după cum este scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”
10. Este zis iarăşi: „Înveseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.”
11. Şi iarăşi: „Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.”
12. Tot astfel şi Isaia zice: „Din Iese va ieşi o Rădăcină care Se va scula să domnească 
peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui în El.”
13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa,  
pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
14.  În  ce  vă  priveşte  pe  voi,  fraţilor,  eu  însumi  sunt  încredinţat  că  sunteţi  plini  de 
bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe 
alţii.
15. Totuşi, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de 
lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,
16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri.  Eu îmi împlinesc cu scumpătate 
slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită  
de Duhul Sfânt.
17. Eu, dar, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
18. Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, 
ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,

Efeseni  3:1-8 1.  Iată  de  ce  eu,  Pavel,  întemniţatul  lui  Isus  Hristos  pentru  voi, 
Neamurilor…
2. (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată faţă de 
voi.
3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am 
scris în puţine cuvinte.
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost 
descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6. Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu 
noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea  
puterii Lui.
8. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să 
vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos
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Marţi

4. Zaharia 3 1. El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea 
Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a 
ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele 
murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te  
îmbrac cu haine de sărbătoare!”
5. Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-
au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.
6. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire:
7.  „Aşa  vorbeşte  Domnul  oştirilor:  „Dacă  vei  umbla  pe  căile  Mele  şi  dacă  vei  păzi 
poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi  
lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
8. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă care stau înaintea ta - căci  
aceştia  sunt  nişte  oameni  care vor  sluji  ca semne.  -  Iată,  voi  aduce pe Robul  Meu, 
Odrasla.
9.  Căci  iată  că numai  spre piatra  aceasta  pe care am pus-o înaintea lui  Iosua sunt 
îndreptaţi  şapte ochi;  iată,  Eu însumi  voi  săpa ce trebuie  săpat  pe  ea,  zice Domnul 
oştirilor; şi într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia.
10.  În  ziua  aceea -  zice  Domnul  oştirilor  -  vă  veţi  pofti  unii  pe  alţii  sub viţă  şi  sub  
smochin.”

Miercuri

Zaharia 4 1. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe care-l  
trezeşti din somnul lui.
2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu 
totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi 
pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.
3. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”
4. Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile 
acestea, domnul meu?”
5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am 
zis: „Nu, domnul meu.”
6. 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!
7. Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va 
pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, 
îndurare cu ea!”
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta şi tot mâinile lui o vor isprăvi; şi veţi  
şti că Domnul oştirilor M-a trimis la voi.
10. Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe? Aceştia şapte vor privi cu bucurie 
cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot 
pământul.”
11.  Eu  am  luat  cuvântul  şi  i-am  zis:  „Ce  înseamnă  aceşti  doi  măslini  la  dreapta 
sfeşnicului şi la stânga lui?”
12. Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin  
care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”
13. El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis:
14. „Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.”
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Joi

Zaharia 7:8-14 8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel:
9. Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi 
îndurare unul faţă de altul.
10.  Nu  asupriţi  pe  văduvă  şi  pe  orfan,  nici  pe  străin  şi  pe  sărac,  şi  niciunul  să  nu 
gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.”
11. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-
audă.
12. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li  
le  spunea  Domnul  oştirilor  prin  Duhul  Său,  prin  prorocii  de  mai  înainte.  Din  pricina 
aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.
13. Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au 
chemat ei, zice Domnul oştirilor.
14. Ci i-am împrăştiat printre toate neamurile pe care nu le cunoşteau; ţara a fost pustiită 
în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea; şi dintr-o ţară plăcută  
cum era, au făcut un pustiu!”
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