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Zaharia 3:1:10 Iahve îşi aminteşte să binecuvânteze la timpul Lui! 

 
Zaharia a slujit cu Hagai într-un timp greu, atunci când 50.000 de iudei s-au 

reîntors în Palestina pentru a rezidi oraşul şi Templul. Rămăşiţa s-a reîntors în anul 
536 BC şi au aşezat temelia templului în anul 534, dar din cauza opoziţiei, lucrările 
s-au oprit. În anul 520, Domnul a vorbit lui Hagai şi lui Zaharia să trezească liderii 
şi poporul, iar aceştia au terminat de construit Templul în anii 516 BC. Zaharia a 
fost şi profet şi preot (Neemia 12:4,16), iar din Zaharia 2:4 aflăm că el era tânăr 
atunci când i-a vorbit Domnul. 
Numele Zaharia=Iahve îşi aminteşte! 
Numele tatălui lui, Berechia=Iahve binecuvântează ! 
Numele bunicului lui, Ido=Timpul lui !  
Puse toate numele la un loc se traduc prin:”Jahve Îşi aminteşte să binecuvânteze la 
timpul lui”. 
Pasajul cheie al cărţii este 1:14-17. Domnul va pedepsi într-o zi pe toţi vrăjmaşii 
lor şi va reda cetăţii Ierusalim, pacea şi slava ei. Numele cetăţii Sionului este 
menţionat de peste 40 de ori în aceasă carte, şi interesant că de 40 de ori este 
menţionată o carte aşa scurtă în NT. Într-o zi, Domnul Însuşi va veni şi va locui în 
această cetate. Zaharia 8:3,8. 
 
Israelul şi cetatea Ierusalim este mereu în prim planul ştirilor lumii. Vor putea 
evreii să-şi ducă mandatul până la capăt, vor putea păstra Ierusalimul, ce se va 
întâmpla cu ei? Ei, unele răspunsuri le găsim în această carte. Şi pe noi ne 
interesează căci noi suntem altoiţi în tulpina lor şi depindem cu toţii de aceeaşi 
Rădăcină, Isus Hristos. Amin?! 
 
Tema: „Domnul rezolvă problema păcatului şi face promisiuni” ! 
 

I. Rezolvarea problemei Zah.2:13”Orice făptură să tacă înaintea Domnului”, doar 
Satan s-a semeţit să se împotrivească. Scopul prezenţei lui Satan acolo, era acela de 
a se împotrivi.Satan sta la dreapta de acţiune a lui Iosua, ca să-l îmiedice să 
lucreze. 
KJV v.2:”Domnul să te mustre, o Satano, chiar Domnul care a ales Ierusalimul să 
te mustre”. Satan atacă având în vedere robia de 70 de ani, trecută. 
Tăciune=ciot,buturugă ! 
Dacă Domnul nu ar fi mişcat inima unor împăraţi, evreii ar fi pierit în captivitate şi 
s-ar fi uscat. 
v. 1-5. Îngerul Domnului este Domnul Isus, căci cine are putere şi drept de a curăţi, 
dacă nu Domnul! Îngerul Domnului i-l arată lui Zaharia pe MP Iosua, dar şi pe 
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Satan. Satan este o realitate, o persoană. El este pârâşul nostru, oponentul nostru şi 
al fraţilor noştri. Apoc.12:10, Psalmi 109.6. 
*Păcatul ne lasă descoperiţi în faţa celui rău.1 Cor 5:5 şi 1 Tim.1:20, de aceea 
păcatul trebuie repede mărturisit şi părăsit. Efeseni 4:26”să nu apună soarele peste 
păcatul nostru..”. 
*Luca 15 ne spune:”aduceţi repede haina cea mai bună”. Lui Tata nu-i place când 
suntem murdari, pentru că păcatul printre alte rele este şi acesta că ne expune 
atacurilor celui rău. 1 Ioan 2:1,2. El ştie cât suntem de slabi.Când suntem murdari 
suntem aliaţii cei mai buni ai celui rău. Îi dăm muniţie să tragă în noi. 
 
*Scena din Zaharia 3 are loc la Templu.  
Mult timp părinţii noştri se întrebau dacă nu cumva vine şi Satan la închinarea 
noastră, dacă îi oferă cineva prilejul.  
Iov 1:6-12. 
Iosua este condamnat de cel rău în faţa unui tribunal, la care el este acuzatorul. El 
acuză pe Iosua MP. că nu merită să ocupe acea funcţie, şi deci să piară.  
”O împărăţie şi preoţi”=Apoc.5:10; Exod 19:6;1 Petru 2:5; Apoc.20:6;1:6. 
Dar de ce anume îl pâra Satan pe MP Iosua, ce motiv avea să se împotrivească?  
 
Priviţi ce scrie în Romani 8:33”cine va ridica pâră (kjv. who shall lay anything) 
trad.”cine va pune orice fel de piedică ?” În bătăliile din vechime se tăiau copaci în 
calea armatelor pentru a le îngreuia mersul. Apoc.12:10 (accuser); Zaharia 3:1 (to 
resist him). 
 
*Haidem totuşi să privim un pic ce se petrecea acolo: 
-Iosua este asociat cu Ierusalimul, el nu era un individ singular undeva, uitat, şi 
care era neputincios. Zaharia 2:8 „cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor 
lui”. 
Noi suntem ai Lui, suntem asociaţi cu El. Motivul curăţirii lui Iosua nu este în 
Iosua, ci în faptul că „El a ales Ierusalimul”. Deci şi aici avem o alegere. Iosua nu 
sta jos, arătând nepăsare, ci era în picioare înaintea Îngerului. 
 
-atunci când ieşi din focul robiei, devii ţinta Satanei; Faraon nu lasă poporul să 
plece; Domnul ştie cât suntem de slabi. El Însuşi merge cu noi. Deuter.31:8. 
Noi să nu ieşim din focul care ne-a cuprins pe toţi, ca să nu fim atacaţi. Împreună 
facem ca vâlvătaia să fie mai mare. Să nu ne răzleţim. Eşti negru de supărare, sau 
luminezi, încălzeşti, îmbărbătezi?? 
 
-Iosua se dusese înaintea Domnului să mijlocească pentru popor. Atunci când vrei 
să o iei în serios, atunci Satan intervine. Satan vrea să fim leneşi, superficiali. 
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Atunci când ne rugăm neîncetat suntem un pericol. Fa.19:15”pe Isus îl cunosc, şi 
pe Pavel..” 
 
v. 3:2,3. Hainele murdare ale MP. arăta starea poporului, murdar. Marele Preot 
„purta” păcatul poporului pe umerii săi. Lev.16:1-10 
Astăzi Domnul Isus este MP. şi El ne-a echipat şi pe noi cf. Efeseni 6:13-17  să 
slujim ca preoţi împreună cu El. Pot fi şi hainele noastre murdare? Da! 
El este fără prihană, şi tocmai un astfel de MP. ne trebuia. Evrei 7:26,27. 
 
*Cred că Satan vine să împiedice închinarea, pentru că Iosua era murdar. Dar ce mi 
se pare fascinant este faptul că Domnul o ia înainte Satanei, şi-l mustră pe el, în loc 
să îl mustre pe Iosua. Un pic ciudat, că deşi murdar, Iosua sta înaintea Domnului 
(dar era acolo pentru că se recunoaştea murdar şi avea nevoie de curăţire prin 
pocăinţă şi credinţă). Satan nu iubeşte pe cei ce vor să se pocăiască şi vin în faţa 
Domnului. El ar vrea să împiedice pocăinţa şi  ne-ar omorî pe toţi. 
*Ce rău este că uneori nu vedem bunătatea Domnului: ca Malhu căruia Domnul i-a 
vindecat urechea (dreaptă), ca să audă şi mai bine, dar el şi mai mult s-a răzvrătit! 
 
*Ce credeţi că s-a întâmplat cu Satan după ce a fost mustrat pentru intenţiile lui 
rele? Cine are o părere? 
Iubiţii mei, Domnul nu ne mustră pe noi, copii Lui, de faţă cu cel rău. Dacă are 
ceva de spus, Domnul o face în particular, nu în public. El nu vrea să ne umilească. 
(Am izbucnit în lacrimi, Doamne asta voiam de la Tine, asta căutam)  

Ce Tată Bun avem! Ce s-a întâmplat cu acuzatorul după ce a fost mustrat? 
Cam care credeţi că a fost tonul Domnului, când copilul Lui era acuzat pe 
nedrept?! Cel rău a părăsit scena imediat, de teama Domnului. Luca 4:41; Isaia 
17:13; 50:2; 51:20 
*Mustrarea are loc în taină. Apoc.3:19. Ce dulce este mustrarea Domnului. Când te 
mustră un aşa Domn, te prăbuşeşti. Privirea dulce şi blândă oferită lui Simon Petru 
după ce acesta s-a lepădat de Stăpânul lui, l-a zdrobit. 
 

v.4,5:„Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el”, le-a spus Domnul celor ce erau 
înaintea Lui, şi îmbrăcaţi-l cu haine de sărbătoare, puneţi-i mitra curată pe cap, căci 
vremea de suferinţă a trecut. Destul a zis Domnul, ajunge! Au suferit destul. 
Poporul Meu. Gata, de acum Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei care au chinuit 
copiii Mei.   
Isaia 40:2”au primit de două ori cât toate păcatele lui”.  
Atunci când Domnul intervine şi-l mustră pe cel rău şi-l izgoneşte, poporul 
Domnului capătă curaj. Să i se pună pe cap o mitră curată – a zis Zaharia. Poată că 
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până atunci şi Zaharia ar fi adus vină (zic şi eu). Mitra curată reprezintă bucuria 
reinstalării în slujba preoţească. Vezi şi Zaharia 6:11. 
 

II. Promisiuni condiţionate? v 6-10 „ dacă vei umbla pe căile Mele, dacă 
vei păzi poruncile Mele, atunci vei judeca şi Casa Mea, şi vei priveghea asupra 
curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.”  

Vom intra în Împ.cerurilor împreună cu cei ce sunt aici, amin?! 
Maleahi 2:7-9 ”buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se 
aşteaptă învăţătura, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor”. 
KJV.: Îngerul Domnului protestând,avertizându-l pe Iosua, a zis:”dacă..”.  

*Iosua nu avea cum să fie perfect, dar Mesia avea să fie cercetat de toţi şi absolut 
toţi au ajuns la concluzia:”da,este fără de păcat, deci trebuie să moară, este 
calificat-este fără cusur”. Pilat, Irod, Ana, Caiafa, sutaşul, etc... 

v.7 Neprihănire în guvernarea Casei Domnului, şi acces liber în prezenţa Lui 
Dumnezeu. Evrei 10:19-21 
Ce i se cere lui Iosua îşi găseşte împlinire totală mai târziu în Persoana Lui Isus 
Hristos. Aici avem o anticipare a Lui Mesia-Odrasla. 
Ca Odrasla lui David, Hristos va ridica ruşinea şi umilirea adusă liniei lui David. 
Zaharia 6:12,13. Odrasla este revelat în evanghelii în felul următor: 
-Matei: Odrasla lui David, Is.11:1; Marcu: ca Odrasla rob, Is.42:1. În Isaia există 5 
cântări ale Robului; Luca: Odrasla Omul, Zaharia 6:12; Ioan: Odrasla Dumnezeu, 
Isaia 4:2. 
 
v.8 Ei slujesc ca semne a ceea ce se va întâmpla în viitor.În fiecare generaţie 
Dumnezeu a avut „oameni de mirare”. Ex: Ezechiel 12:6,11;24:24,27. 
v.9. Zaharia mai vede în viziunea lui o piatră pusă înaintea lui. Piatra este şi ea o 
figură comună a Lui Dumnezeu şi Mesia în Biblie.Zaharia 10:4; Exod 17:6; 
Num.20:7-11; Psalmi 118:22.  
În trecut Domnul promisese că această „Piatră”va fi un adăpost sigur pentru 
poporul Domnului: Isaia 28:16, 1 Petru 2:6, dar când a venit Mesia pe Pământ a 
fost respins de iudei, devenind pentru moment „o piatră de poticnire pentru ei”. 
1 Petru 2:7,8 
În prezent, Mesia este temelia, piatra din capul unghiului Bisericii, cf.Efeseni 2:19-
22. În vremile viitoare El va fi „Piatra mare şi puternică”, care va lovi fulgerător 
toate neamurile. Daniel 2:34,45.  
Motivul pentru care Mesia este descris în aceste 2 feluri: Odrasla (Vlăstar, Is.11:1) 
se referă la 1-a Sa venire şi Piatra se referă în viitor la cea de-a 2-a revenire. 
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7 ochi – desăvărşirea – atotştiinţa Lui. Se pare că Piatra avea pe ea gravat voia 
Domnului, rănile Lui, Jertfa Sa perfectă, dar şi mânia Lui Dumnezeu împotriva 
celor ce au asuprit poporul Lui, şi mai ales a celui rău. 
Ca Rob, Odrasla a venit să facă voia Tatălui, dar ca Piatră va aduce judecata 
Neamurilor. Psalmi 118.22. 
Regii babilonieni şi asirieni porunceau ca după moartea lor să se aşeze în temelia 
mormintelor lor pietre gravate şi astfel să fie amintită domnia lor. 
 
v.9,10  În ziua aceea se referă la ziua morţii Domnului pentru ei, lucru ce nu va fi 
realizat ca popor decât la vremea revenirii Lui. Zaharia 12:10-13:1. Atunci vor 
plânge ca în 2 Cronici 35:24 şi Rom.11:26,27. Atunci le va deschide un izvor 
pentru păcat şi necurăţire. 
-”pace şi prosperitate”: Isaia 30:26; 35:8-10; 11:9; 19:23-25, Isaia 49:22,23 
 
Eliberarea de orice frică; de atunci încolo, nu vor mai sta închişi în spatele 
zidurilor. Atunci şi acolo (în Împ.de 1000 de ani), Domnul va fi ridicat blestemul 
de la căderea din Eden, şi va fi o mare, inimaginabilă prosperitate agricolă şi 
spirituală – o mare pace. 
 Paradisul pierdut va fi regăsit şi nu ca în filme cu dinozauri unde va fi o 
vale anume,iar în rest va fi haos, ci în Israel ca centru al închinării şi în toată 
lumea.  
 
 
 Cuvinte cheie şi teme caracteristice: în cartea lui Zaharia există o extraordinar 
de amănunţită prezentare a lucrării lui Mesia:  
Hristos „Odrasla" Zah. 3:8/ Hristos, „Robul Domnului"3:8/ Intrarea în Ierusalim 
călare pe un măgăruş Zah. 9:9/ Hristos, păstorul lovit şi oile risipite: Zah. 13:7/ 
Hristos, vîndut pe 30 de arginţi, 11:12-13/ Hristos cu mîinile străpunse : Zah. 13:6/ 
Hristos, Mîntuitorul poporului Său - Zah. 12:10/ Hristos, se întoarce pe muntele 
Măslinilor: Zah. 14:3-8 /  Hristos, încoronat la revenirea Lui - Zah. 14:9 
 
Mesajul peste veacuri: În afară de confirmarea lui Isus din Nazaret ca Mesia prin 
împlinirea profeţiilor sale, Zaharia ne oferă şi o lecţie de spiritualitate în textul din 
capitolul 7. O delegaţie venită din partea oamenilor din Betel îl întrebaseră dacă 
trebuiesc reluate ritualurile sărbătoreşti de altădată. Răspunsul dat atunci de 
Zaharia este o lecţie care nu şi-a pierdut nici astăzi valabilitatea: sărbătorile fără 
suportul unei vieţi de ascultare faţă de Domnul sunt fără nici o valoare înaintea 
ochilor Lui. 



6 

 

În luna a 5-a au ars cetatea, şi au distrus Templul, 2 Împ.25:9-26 şi Ieremia 52:13. 
Acum că Templul e rezidit să mai postim să mai plângem, să ne mai înfrânăm? În 
ziua a 7-a (Zah 7:5) în memoria lui Ghedalia din 2 Împ.25:25,26 şi Ieremia 41:1-3. 


