Zaharia capitolul III

Capitolul 3
Marele Preot Iosua este îmbrăcat cu haine de sărbătoare

Capitolele 1 și 2 ne descoperă un mare mesaj de încurajare pentru tot poporul și ne
înștiințează ce decrete minunate sunt date în locurile cerești pentru binele poporului atunci când
acesta rezidește Templul Domnului. Cap. 3 și 4 ne prezintă două mesaje de încurajare pentru
LIDERII poporului și ne înștiințează ce se întâmplă în locurile cerești când liderii se reapucă să
zidească Templul Domnului. Primul mesaj este pentru Iosua, Marele Preot (cap.3) iar al doilea
(deși îl include și pe Iosua) pentru Zorobabel, guvernatorul-rege al lui Iuda.
Primul mesaj este pentru și despre Marele Preot Iosua. La finalul cărții Hagai apare un
mesaj special doar pentru Zorobabel arătându-ne că Regele rămâne principala cheie pentru
rezidirea Templului. Acest lucru poate fi regăsit și în Zaharia prin faptul că mesajul către
Zorobabel (cap.4) este mai mare decât cel dedicat lui Iosua (cap.3). Totuși revelația din Zaharia
începe cu mesajul către Marele Preot. Chiar dacă regele rămânea marele lider al poporului, rolul
Marelui Preot rămânea unic. Marele Preot intra în Templu, făcea slujba în Templu și realiza
ispășirea pentru popor în marea zi a ispășirii. Marele Preot făcea ispășire inclusiv pentru Rege. În
cap.3-5 îndepărtarea fărădelegii este o temă centrală. Iată un motiv pentru care revelația ar începe
cu mesajul pentru Marele Preot. Pentru ca zidirea să continue era nevoie de îndepărtarea
fărădelegii de peste țară. Or în ce privește acest lucru Marele Preot și nu Regele avea rolul
central. Îngerul i-l arată lui Zaharia pe Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului. Dar
Iosua nu este văzut pe pământ ci tot în locurile cerești, în realitățile nevăzute. Deși Iosua își
împlinea slujba pe pământ el avea o reprezentare în locurile cerești unde stătea ÎN PICIOARE
înaintea Îngerului Domnului. Faptul că stătea în picioare este un aspect pozitiv pentru Iosua. Deși
se afla în realitățile cerești, în prezența sfințeniei Îngerului Domnului, el STĂTEA ÎN
PICIOARE. Dar la dreapta sa, Satan, Adversarul, Potrivnicul, stătea ca să i se împotrivească, ca
să-l pârască. Iată că decretele cerești din cap.1-2 au un Potrivnic chiar în locurile cerești.
Proiectul rezidirii Templului în care Iosua avea un rol cheie cunoștea o mare împotrivire în
locurile cerești. Observăm că în Vechiul Testament Satan apare în mod direct de foarte puține
ori. Practic apare în mod explicit de aproximativ patru ori:





În Geneza cap. 2 când ispitește și amăgește primii oameni.
În Cronici când pune în gând lui David să facă numărătoarea poporului.
În Iov. Cap.1-2 când contestă neprihănirea lui Iov.
Și în Zaharia cap.3 când pârăște pe Iosua.

Adversarul apare deci de 2 ori pe pământ amăgind pe Unsul Domnului (Adam, respectiv
David), și de două ori în ceruri contestând/pârând pe Unșii Domnului de pe pământ (Iov,
respectiv Iosua). În ambele contexte (Iov/Iosua) împotrivirea sa din ceruri este reală. În primul
context, destinul lui Iov este schimbat din temelii. În contextul al doilea, reabilitarea lui Iosua
este întârziată. Acum pricepem mai bine de ce în Hagai binecuvântarea Domnului întârzia să
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vină pe pământ măcar că poporul se căise și reluase zidirea Templului. În ceruri potrivnicul îi
pâra cu putere. Și în primul rând erau pârâți liderii, în frunte cu Marele Preot singurul care putea
face ispășirea pentru popor. Iată că la finalul lunii a 11-a statutul lui Iosua din ceruri este încă
incert. El stă în picioare (element pozitiv de acceptare) DAR este îmbrăcat în haine murdare
(element negativ de respingere). Dar Iosua se căise. Totuși ocara de deasupra vieții sale nu era
încă îndepărtată căci cineva îl pâra cu zor pentru cei 15 ani de necredincioșie când lăsase
Templul în paragină. Aceste informații despre Satan sunt binevenite căci ele ne ajută să
înțelegem mai bine războiul din ceruri din Apocalipsa 12 precum și durata acestui război.
Înălțarea lui Hristos la cer a declanșat un război care are ca și scop darea afară din ceruri a
Potrivnicului. Este un război al DISCURSURILOR. Aceste discursuri au ca temă credincioșia
sau necredincioșia poporului Domnului de pe pământ. În Apoc.12 Satan apare tot ca Pârâșul,
Acuzatorul. Deși în Ioan ni se spune că la răstignire va fi dat afară, totuși cred că este doar o dare
afară de drept, căci în epistolele lui Pavel Satan apare activ în locurile cerești. Iată doar câteva
texte:







În Efeseni 6 găsim în locurile cerești duhurile răutății.
În Apoc.12 vedem că Satan rămâne pârâșul creștinilor căci el pârăște pe cei ce l-au
biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și care nu și-au iubit viața
până la moarte.
În Timotei cap.3 episcopul trebuie să fie pe pământ fără prihană ca Iov ca să nu cadă
în osânda diavolului.
În Tit 2:6-8 Biserica e îndemnată la sfințenie pentru ca potrivnivul să rămână de
rușine și SĂ NU POATĂ SPUNE NIMIC RĂU DE NOI.
În 2 Tes. cap.2 Pavel mărturisește că a fost împiedicat de două ori de Satan să ajungă
la pruncii din Tesalonic.

Astfel am deduce că războiul din ceruri din Apoc.12 ar dura pâna la finalul perioadei
Bisericii când acesta va fi aruncat pe pământ și va mai putea acționa pe pământ doar pentru
puțină vreme, adică 3.5 ani.
Capitolul 3 ne explică de ce în ceruri lucrurile decurg MAI LENT decât pe pământ. Nu
este vorba doar de inima rănită a Domnului care are nevoie de TIMP pentru a se vindeca și a fi
convinsă de schimbarea poporului. Este vorba și de împotrivirile din ceruri și din văzduh ale
căpeteniilor întunericului. În Daniel cap.10 răspunsul a pornit din prima zi către Daniel dar 21 de
zile Căpetenia Persiei s-a împotrivit Fiului omului ca mesajul să ajungă pe pământ. Am văzut
cum și în Noul Testament Pavel însuși este împiedicat de două ori să ajungă în Tesalonic. Din
pricina păcatului, Satan este stăpânitor al lumii și are drept să se împotrivească și să AMÂNE
împlinirea planurilor lui Dumnezeu, El le poate chiar bloca dacă în perioada de întârziere inima
omului își pierde răbdarea și credința părăsind căile Domnului. Iosua stă în picioare căci s-a
reapucat de rezidirea Templului dar are totuși hainele murdare căci Satan îl pârăște pentru
necredincioșia sa din ultimii 15 ani. Dar vestea cea bună a capitolului este că Iosua nu rămâne
fără ajutor în fața acuzațiilor nemiloase a celui rău. Iosua are un aliat în ceruri, pe Îngerul
Domnului, viitorul Mare Preot-Mesia, Însuși Fiul lui Dumnezeu. Deja în cap.2 am descoperit că
acest Înger al Domnului este o Persoană divină. Cap.3 întărește acest aspect al identității Sale. În
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v.2: Domnul a zis Satanei: ”Domnul să te mustre!” Îngerul Domului este numit Domnul, fiind
astfel o Persoană divină. Îngerul Domnului mijlocește din nou în ceruri. El a mijlocit prima dată
în cap.1 pentru a potoli MÂNIA lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Acum mijlocește pentru a
stinge acuzațiile celui rău asupra liderilor Ierusalimului. V.3 ne arată că miza rămâne
Ierusalimul, reconstrucția sa: Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Primul argument
invocat de Mijlocitor este legat de promisiunile eterne rostite de Dumnezeu asupra Ierusalimului.
Dar este folosit și un al doilea argument cu privire la Iosua: nu este Iosua un tăciune scos din
foc? Cei 15 ani de necredincioșie au fost 15 ani grei când Iosua și poporul s-au aflat sub focul
mâniei divine. Dar prin pocăință și perseverență în ascultare, Iosua a fost scos din acel foc! Focul
a fost real. Perioada de necredincioșie la fel de reală. Dar Iosua a fost scos de acolo! Totuși
hainele sale erau murdare. Iată că pocăința sa și perseverența sa în ascutare nu au fost suficiente
pentru ca în locurile cerești să primească haine albe de sărbătoare. Mai era nevoie de ceva: de
MIJLOCIREA Îngerului Domnului în locurile cerești, de un aliat în locurile cerești care să stingă
mânia divină și să închidă gura acuzatorului. Realitățile cerești sunt mai complexe decât cele de
pe pământ. Sunt legități spirituale care funcționează și care duc la o manifestare MAI LENTĂ a
binecuvântării de pe pământ. Îngerul cere cu autoritate divină dezbrăcarea lui Iosua de hainele
murdare. Apoi vorbește DIRECT cu Iosua: ”Iată că depărtez de la tine nelegiurea și te îmbrac
cu haine de sărbătoare!” Ce imagine fantastică a harului divin. Pe un taler avem 15 ani de
neascultare iar pe celălalt taler 3 luni de căință și ascultare! Și totuși al doilea taler câștigă,
deoarece el este umplut de mijlocirile cerești ale îngerului Domnului și de imensul HAR al lui
Dumnezeu. Iosua este reabilitat PE DEPLIN, ca și cum nimic rău nu s-ar fi întâmplat în ultimii
15-16 ani. Și nu doar atât, dar acesta va primi în continuare niște promisiuni amețitoare!
Ne oprim puțin și medităm. Dacă mijlocirea Fiului lui Dumnezeu avea un asemenea
impact în locurile cerești în vechime, oare ce impact are acum în Noul Legământ, când are slava
de Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec? Pavel, în Evrei 8 ne mărturisește că Punctul cel
mai însemnat al acestor lucruri este că AVEM un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului
de domnie din ceruri, ca slujitor al adevăratului Cort care a fost ridicat nu de un om ci de
Domnul. Când a fost ridicat? Înainte să fie ridicat cel pământesc, căci acesta a fost făcut după
modelul celui ceresc. Și a fost ridicat probabil imediat după căderea omului din păcat…sau chiar
mai înainte. Iosua află vestea bună că are aliat în ceruri pe Îngerul Domnului. Noi aflăm că avem
ca aliat ceresc pe Fiul care a făcut ispășirea și care a fost înălțat mai presus de orice nume în trup
de om. De aceea să rămânem TARI în mărturisirea noastră căci nu avem un Mare Preot care să
n-aibă milă de slăbiciunile noastre ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi dar fără
păcat. Să ne apropiem deci cu DEPLINĂ ÎNCREDERE de scaunul harului ca să căptăm îndurare
și să găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. (Evrei 4:14b-16).
În v.5 intervine însuși Zaharia: ”să i se pună pe cap o mitră curată!” Și i-au pus o mitră
curată. Iată că Zaharia participă alături de Îngerul Domnului la schimbarea garderobei Marelui
Preot. Dacă Îngerul Domnului este aliatul ceresc al lui Iosua, Zaharia este aliatul pământesc al lui
Iosua. Lucrurile se mișcă în locurile cerești când mijlocirea pământească se unește cu cea
cerească. Apar și alți îngeri care participă la îmbrăcarea Marelui Preot Iosua. Dar totul are loc în
prezența Mijlocitorului ceresc: ”în timp ce Îngerul Domnului era acolo”. Ce încurajare a
reprezentat acest mesaj pentru inima lui Iosua. Oare inima sa nu-l mai condamna pentru cei 15
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ani de necredincioșie? Oare această autoînvinovățire nu-l făcea să ezite în lucrare? Oare această
vină nu-l făcea să se îndoiască de statutul său înaintea lui Dumnezeu și de sprijinul total primit
din partea Cerului? Cu siguranță că da. Acum zidea, dar amintirile ultimilor 15 ani de rușine erau
încă vii. Vedenia din cap.3 este menită să spulbere aceste amintiri, să spulbere vina, ezitarea și
îndoiala din inima lui Iosua. Prin acest mesaj i se descoperă REABILITAREA SA deplină în
locurile cerești. Și ca și cum acest lucru atât de măreț ar fi fost prea puțin, rostirea lui Dumnezeu
către Iosua continuă cu niște promisiuni fascinante. Totuși aceste promisiuni încep cu o condiție:
”DACĂ vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi poruncile Mele”. Iosua a fost reabilitat pentru
că a revenit pe linia ascultării. El va primi belșug de binecuvântare dacă va RĂMÂNE pe această
linie. Cu alte cuvinte Domnul i-ar spune lui Iosua: Nu te mai preocupa de trecut și de
neascultarea ta din ultima vreme. Problema aceea a fost rezolvată PE DEPIN și pentru
TOTDEAUNA. Este ca și cum nu ar fi fost. Acesta este harul Meu! Aceasta este puterea
mijlocirii cerești a Fiului Meu! Dar preocupă-te asupra ascultării tale din prezent. Rămâi în căile
Mele, rămâi în ascultare de Mine, continuă să zidești Casa Mea! Căci dacă vei face acest lucru
nu doar că îți vei păstra hainele albe înaintea Mea, dar cu mult mai mult. Te vei putea bucura de
următoarele promisiuni:






”Vei judeca Casa Mea și vei priveghea asupra curților Mele!” – Domnul promite
mai întâi că lcurările vor izbuti la Templu și că Templul va avea și curți. Apoi că
Iosua va avea onoarea să îndeplinească slujba de Mare Preot, să fie mai marele
Casei, cel ce va judeca și va veghea asupra Casa Domnului. Și dDomnul are o
singură Casă. Ce onoare să fii mai marele Casei Domnului. Înțeleegm rolul său de
veghetor asupra Casei ca totul să se împlinească acolo după rânduielile Domnului.
Dar ce înseamnă că va JUDECA această Casă a Domnului? Va judeca probabil ce
este bine și ce este rău, ce face bine sau rău poporul Domnnului la Casa
Domnului.
”Și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt AICI” – AICI unde? AICI în Casa
Domnului din ceruri! Ne amintim că templul era un loc unde cerul cobora pe
pământ, unde Casa Domnului din ceruri se unea cu cea de pe pământ. Prezența
Domnului în Templu făcea ca slujba lui Iosua să nu fie doar una pământească ci și
una cerească. Astfel el avea să fie primit împreună cu cei ce sunt în Templul
ceresc. Marele Preot Iosua va avea părtășie cu cerul și va primi probabil vedenii
cerești ca Zaharia pășind prin duhul în locurile cerești și având părtășie cu cei din
ceruri. Ce promisiune amețitoare pentru sărmanul Iosua!
”Voi aduce pe robul Meu, Odrasla” (Ramura). În mod cert este vorba despre
Mesia. Dar este această promisiune condiționată de ascultarea lui Iosua? Într-un
fel da, căci Mesia va veni în slavă doar când Israel va trăi în ascultare. Iar
ascultarea națiunii depindea de modelul dat de Marele Preot. Încurajarea vine și
din faptul că Iosua și ceilalți slujitori vor sluji ca semne. Iosua va primi onoarea să
îl prefigureze pe Mesia. La fel cum Iosua este reabilitat într-o singură zi și
reprimește funcția de Mare Preot pentru a putea face ispășirea pentru popor, la fel
va fi reabilitat și Mesia și într-o singură zi va fi îndepărtată nelegiuirea țării
acesteia. Ce onoare să îl prefigurezi pe marele Mesia! Mesia avea să fie și el
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îmbrăcat în haine murdare dar nu cu păcatele sale ci cu păcatele lui Israel și ale
întregii lumi, și la fel ca Iosua va fi reabilitat și înălțat într-o singură zi. Piatra care
este înaintea lui Iosua este Mesia Însuși. Din Daniel ne aducem aminte că
PIATRA este un simbol mesianic (piatra ce se desprinde din munte din Daniel
cap.2, piatra lepădată de zidari din Psalmi, piatra din capul unghiului din cartea
Isaia). De ce Mesia este prezentat aici prin imaginea Ramurei și a Pietrei? Din
mai multe motive. Imaginea Ramurei sau a Odraslei ne aduce aminte atât de
descedența davidică a lui Mesia (vezi Isaia 11:1). Astfel înțelegem că Mesia va fi
și Mare Preot și împărat, așa cum anunța și legământul davidic din cartea Cronici.
Imaginea lui Mesia ca Rege-Mare Preot este o temă importantă a cărții Zaharia.
Pe de altă parte ni se aduce aminte de Isaia 53:2, de faptul că într-o primă fază
Mesia va apărea ca o Odraslă/Ramură slabă. La fel ca Iosua va cunoaște și el o
perioadă de slăbiciune și de înfrângere: respingerea și moartea Sa. Dar apoi va
urma o rapidă și minunată reabilitare, așa cum a avut loc și în viața lui Iosua.
Imaginea Pietrei ne aduce aminte de același traseu: mai întâi respingere și
înfrângere (piatra lepădată de zidari), și apoi biruință și înălțare (piatra a ajuns să
fie pusă în capul unghiului clădirii Templului! – vezi Ps.118:22). Și acum ne
aflăm în contextul rezidirii Templului. Dacă Iosua (numele în ebraică a lui ISUS)
perseverează în rezidirea Templului, el va ajunge să-l prefigureze pe Mesia Însuși,
măreața Piatră de temelie a viitorului Templu! Ce promisiune! Ce onoare! Iată
cum înfrângerea din viața lui Iosua este tranformată în biruință! Cu atât mai mult
aparenta înfrângere din viața lui Mesia va fi transformată în victorie și slavă! Pe
această Piatră sunt îndreptați 7 ochi – în original sunt încrustați 7 ochi. Piatra are 7
ochi. Imaginea este mesianică și divină. În Apoc.5:6 Mielul care părea înjunghiat
are 7 coarne și 7 ochi care sunt cele 7 Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot
pământul. Mesia este Piatra cu cei 7 ochi, cu cele 7 Duhuri ale lui Dumnenzeu, El
este PLIN de Duhul lui Dumnezeu, de ungerea sfântă, așa că are o clarviziune și
un discernământ desăvârșit. Imaginea Duhului Sfânt va fi reluată în cap.4
păstrând valențele mesianice. De asemenea ne reamintim că ea îi este atribuită lui
Mesia și ăîn alte pasaje. Mesia înseamnă Unsul, cel care are ungerea divină, care
este PLIN de untdelemnul Duhului Sfânt, după cum este scris: ”Duhul Domnului
Dumnezeu este peste Mine căci Domnul M-a trimis să aduc vești bune celor
nenorciți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor
slobozenia, și prinșilor de război slobozenia”. (Isaia 61:1). Ioan îl identifică pe
Isus ca fiind Mesia atunci când Duhul coboară sub formă de porumbel asupra Sa
și în acel context Ioan mărturisește că lui Mesia Domnul nu-i dă Duhul cu măsură
(3:34).
Pe această Piatră Dumnezeu va grava ce trebuie săpat pe ea și într-o singură zi voi
înlătura nelegiurea țării acesteia. După reabilitarea lui Iosua urmează în cap.5
îndepărtarea nelegiurii țării într-o singură zi. Lucrarea de reabilitare și ispășire din
viața lui Iosua prefigurează lucrarea lui Mesia. Ce va săpa Dumnezeu pe PiatraMesia? Va grava semnele suferinței și durerii, sau semnele înălțării și glorificării?
Ambele realități sunt adevărate. Dumnezeu gravează mai întâi pe Piatră suferința
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adusă de ispășirea păcatului (vezi Isaia 49:16 – ”Iată că te-am săpat pe mâinile
Mele”...), și apoi gloria adusă de înviere și înălțare! Ca urmare nelegiurea țării
este îndepărtată într-o singură zi! Care este acea singură zi? Pe de o parte este ziua
răstignirii și apoi a învierii lui Mesia! Dar este și ziua când Israel va plânge pe Cel
ce l-au străpuns și vor putea primi astfel iertarea realizată la cruce. ”În ziua aceea
vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin”. Imaginea aceasta este una a
belșugului, bucuriei, păcii pe termen lung. Acest lucru se va împlini pentru Israel
în mia de ani.
În concluzie, cap.3 este o vedenie cerească ce aduce lui Iosua o imensă încurajare și
responsabilizare. Iosua află că este reabilitat ca Marele Preot în locurile cerești și dacă ascultă în
continuare, primește niște promisiune amețitoare: onoarea de a priveghea Casa Domnului,
părtășie cu sfinții din ceruri și privilegiul de a fi o prefigurare a lui Mesia Însuși!
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