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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

Deci, cum mai merge? O zi buna? O zi rea? Aratati bine. Toti imbracati in 

haine bune de duminica. Vedeti, avem cateva minute in plus in dimineata 

aceasta si inainte de a incepe sa citim textul predicii putem chibzui la ceva 

din actualitate. Hmm. Ei bine, uite ce este. Ati observat pe vreunul din acei 

oameni cu turbane pe cap, care calatoresc aici si merg dincolo de-a lungul 

acestui pamant maret, acei pelerini care cutreiera incolo si incoace intr-o 

lume straina? Ceva nemaipomenit, nu-i asa? Adica, chiar cine sunt acesti 

oameni?... si in orice caz, ce e cu turbanul acela? 

 

Ei bine, hai sa incepem. Textul predicii pentru astazi este Zaharia 3:1-5. 

Ascultati va rog acea parte a Cuvantului inspirat de Dumnezeu si fara de 

greseala in cadrul temei … 

 

…Sfant Domnului. 

 

Apoi el mi l-a aratat pe Iosua, marele preot, stand inaintea Ingerului 

DOMNULUI si pe Satana stand la dreapta sa ca sa-l acuze. Si DOMNUL a 

zis Satanei, “DOMNUL sa te dojeneasca aspru, Satano! DOMNUL care a 

ales Ierusalimul, El sa te dojeneasca aspru! Nu este acesta un taciune scos 

din foc?” Acum, Iosua statea in picioare inaintea Ingerului, imbracat in 

haine murdare. Si Ingerul le-a spus celor care stateau inaintea lui, 

“Dezbracati-l de hainele murdare de pe el.” Si lui i-a spus, “Iata ca ti-am 

indepartat  nelegiuirea de la tine si o sa te imbrac cu vesminte scumpe.” Si 

i-au pus un turban curat pe cap si l-au imbracat cu haine; si Ingerului 

DOMNULUI statea in preajma. 

 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 



 

Foarte des in Sfanta Biblie, relatiile lui Dumnezeu cu oamenii sunt in 

termeni legali. Folosim cuvinte ca: “judecata”, “vinovat”, “drept”, 

“gratiere”, si asa mai departe. Scripturile Il descriu deseori pe Dumnezeu ca 

pe un judecator drept (Psalmul 7:11). In pilda oilor si a caprelor, Fiul 

Omului – Isus Hristosul – va veni intr-o zi in slava sa sada pe Tronul Lui 

Divin ca sa dea judecata; adica sa separe pe cei care sunt ai DOMNULUI de 

cei care nu sunt poporul Lui (Matei 25:31ff). In cuvintele Crezului 

Athanasian Isus, Care S-a inaltat la cer si sta la dreapta Tatalui, Dumnezeu 

Atotputernic, “de unde El va veni sa judece viii si mortii.” 

 

Prorocului Zaharia, DOMNUL Dumnezeu i-a dezvaluit Cuvantul Sau sub 

forma unor viziuni. Textul predicii este o parte din cea de a patra viziune pe 

care prorocul a primit-o si a scris-o, si printre toate viziunile date lui Zaharia, 

aceasta poate fi considerata cea mai frumoasa, pentru ca ne duce chiar in 

inima sfintei credinte universale, adica crestine. Aceasta viziune ne prezinta 

scena unei sali de tribunal. Imaginati-va cadrul unui tribunal in sesiune – cu 

Ingerul DOMNULUI – cu Fiul lui Dumnezeu ca Judecator. Stand in picioare 

inaintea Judecatorului este marele preot – un om cu numele de rand Iosua 

(sau “Yeshua” sau in greceste, “Isus” – un nume care inseamna 

“mantuitor”). 

 

Acesta este marele preot, care pentru una sau alta sta in picioare inaintea 

DOMNULUI Dumnezeu pentru si reprezentand adeptii credinciosi din 

parohie. Marele preot sta inaintea Judecatorului universului in Tribunalul 

Divin. Tot asa, fiecare dintre noi sta inaintea lui Dumnezeu in exact acelasi 

fel. El ne-a creat si fiecare dintre noi este raspunzator si Ii da socoteala Lui si 

numai Lui. El este Judecatorul nostru – un judecator care este cu totul just, 

intotdeauna drept, sfant in mod absolut. Acest Judecator – acest Hristos – 

cere perfectiune si ameninta cu pedeapsa eterna pe oricine nu e capabil sa 

traiasca la nivelul, sa vorbeasca la nivelul si sa gandeasca la nivelul Legii 

sfinte a lui Dumnezeu. Judecatorul sta in banca judecatoreasca si marele 

preot sta in picioare in fata Lui. Stand la dreapta marelui preot este Satana. 

Diavolul este gata sa-l acuze pe marele preot, Iosua. 

 

Este una dintre caracteristicile Inselatorului sa acuze. Este activitatea sa 

obisnuita, neintrerupta. Asa cum Satana a facut cu marele preot in aceasta 

viziune, tot asa face si cu noi. Ni se reaminteste continuu ca firea noastra 

pacatoasa inseamna ca nu suntem destul de buni ca sa fim in Prezenta sfanta 

a lui Dumnezeu. In plus, Lucifer aduce la lumina pacatele noastre si ca 



raspuns, insistam adeseori asupra acelora care ne chinuie cel mai mult. El 

face asta ca te desparta pe tine de Domnul tau. Satana este marele Ispititor 

care se foloseste de faptul ca suntem pacatosi ca sa fie gata sa ne acuze. El 

pretinde ca suntem nevrednici – din cauza la ceea ce am facut, nu am facut si 

continuam sa facem – nevrednici sa stam inaintea Judecatorului. Diavolul 

ne-a judecat ca vinovati si ne acuza inaintea lui Dumnezeu Insusi. Satana are 

un caz solid cu tot felul de dovezi impotriva noastra. 

 

Marele preot este imbracat intr-o roba care este jegoasa toata. Este murdara 

cu totul din cauza activitatilor si muncii pe care le-a facut marele preot. 

Aceasta imbracaminte jegoasa si rau mirositoare reprezinta pacatosenia 

omului. Fiecare persoana – barbat, femeie, tanar, nou-nascut – sta intr-o roba 

exact la fel. Fiecare e patata de ganduri, cuvinte si fapte nedrepte si egoiste. 

Vesmintele noastre sunt manjite nu numai de ceea ce facem si de ceea ce nu 

reusim sa facem, spunem sau nu reusim sa spunem, gandim sau nu reusim sa 

gandim, dar ele sunt patate dinauntru in afara prin ceea ce suntem noi. Noi 

suntem, din fire, pacatosi si murdari. Suntem imbracati in haine jegoase si 

stam inaintea lui Dumnezeu si langa Satana care este gata sa ne acuze. 

 

Satana este foarte sigur ca isi atinge scopul, de a ne acuza si de a ne castiga 

pentru a sa imparatie a iadului. Cum poate Dumnezeul sfant sa-Si schimbe 

propriul Sau verdict de osanda care a fost repetat o data si inca o data? 

Sufletul care pacatuieste va muri. Cu o nerusinare indrazneata si obraznica el 

apare inaintea lui Dumnezeu si se aseaza arogant la dreapta lui Iosua ca sa-l 

acuze. La urma urmei, luand in considerare numai faptele, nu era marele 

preot imbracat in haine jegoase, rau mirositoare, cu mirosul mortii venind 

dinspre el? Nu sunt aceste haine murdare o dovada solida ca Iosua era un 

pacatos si prin urmare cu totul necalificat, nu numai pentru a fi mare preot, 

dar chiar descalificat pentru a fi membru al Imparatiei lui Dumnezeu?  

  

Satana sta gata sa provoace insasi institutia lui Dumnezeu pentru iertarea 

pacatelor – sa nege dreptul lui Dumnezeu de a-l ierta pe pacatos. Diavolul 

cauta sa rastoarne harul lui Dumnezeu (pentru care are atata ura) si sa-l 

transforme intr-un scaun de judecata si de osanda – sa faureasca un 

dumnezeu unitarian ca Allah care transmite judecati si ordona executii si in 

care nu exista har, indurare si pace, si de la care nu sunt mijloace de har, 

indurare si pace. Cu o acuzatie acest Inselator unelteste o cale ca sa obtina pe 

copilul lui Dumnezeu ca victima a sa si ca tovaras prizonier in iazul de foc. 

 



El cauta acelasi sfarsit pentru toti si astfel, si pentru tine si copiii tai. El 

incearca sa puna indoiala in mintea ta prin trucurile lui. Cel care la origine a 

spus un adevar pe jumatate in gradina Edenului (“ca in ziua in care veti 

manca din el veti fi ca Dumnezeu cunoscand binele si raul”[Gen.3:]) are un 

argument pe jumatate in timp ce sta la dreapta lui Iosua. Cel rau sustine ca 

Iosua este pacatos, ca a pacatuit, ca e vinovat, ca merita sa moara. Totul 

adevarat, dar asta este numai o parte din adevar. Este un vechi proverb idis 

care vorbeste despre asta, ultimul exemplu fiind ceea ce s-a auzit pe Yankee 

Stadium pe 23 septembrie pe cand erau invocati, venerati si se spuneau 

rugaciuni la multi dumnezei. Proverbul declara ca “un adevar pe jumatate 

este o minciuna intreaga.” In aceste zile din urma de moravuri usoare si in 

cadere, ale unei evanghelii fara de sange si ale unui cler plangaret care nu 

izbuteste sa faca nici marturisirea pacatelor nici marturisirea credintei, 

pacatul e tot pacat. In ochii Dumnezeului Unul si adevarat, greseala e 

greseala, chiar daca lumea te aplauda. Pacatul e pacat chiar daca altii fac 

lucruri si mai rele. Raul e rau chiar daca il faci pentru o cauza aparent buna. 

Satana isi da seama de asta si sta gata sa ne acuze cu aceste fapte exact asa 

cum a facut cu marele preot. 

 

Totusi, inainte ca Satana sa scoata macar un cuvant, Judecatorul – Ingerul 

DOMNULUI – zadarniceste planul ticalos al ingerului cazut. El Isi indreapta 

Cuvantul catre Satana si spune, “DOMNUL sa te dojeneasca aspru, Satano! 

DOMNUL care a ales Ierusalimul, El sa te dojeneasca aspru!” DOMNUL 

care Si-a ales Biserica Sa, si Care nu e dator nimanui cu nici o scuza sau 

explicatie pentru motivele Lui pentru care a prevazut mantuirea pentru 

oameni, ii porunceste Satanei sa dea inapoi – sa taca din gura. DOMNUL 

continua sa-l faca pe Satana sa dea inapoi panandu-i o intrebare, “Nu este 

acesta un taciune scos din foc?” Cu alte cuvinte, nu este acesta unul pe care 

l-am salvat din focul vesnic? Nu este acesta unul caruia i s-a dat darul 

credintei in DOMNUL Dumnezeu? 

 

Marele preot este un om care a fost adus la credinta si care s-a increzut in 

Mesia cel promis ca DOMN.  El era unul dintre cetatenii alesi ai 

Ierusalimului de Aur, Cetatea lui Dumnezeu care a fost aleasa. Desi el, un 

om ca si noi, era un om pacatos imbracat in zdrentele incorectitudinii, totusi 

el se putea bucura, asa cum tu si eu ne putem bucura ca Dumnezeu nu a 

ingaduit ca noi sa fim aruncati in intunericul din afara pentru ca eram 

imbracati in pacat. 

 



Planul lui Dumnezeu de mantuire a omului – Promisiunea neconditionata 

data lui Adam si Evei a Semintei promise Care va zdrobi capul Diavolului – 

necesita Intruparea Fiului lui Dumnezeu. Asupra lui vor fi aruncate toate 

vesmintele jegoase ale populatiei lumii, acele zdrente nedrepte ale pacatului 

vor fi drapate pe bratele intinse ale Hristosului rastignit. Dumnezeu “L-a 

facut pe El Care nu cunostea pacatul sa fie pacat pentru noi, ca noi sa 

putem deveni neprihanirea lui Dumnezeu in El” (2 Corinteni 5:21). “A fost 

pus in numarul celor fara de lege si a purtat pacatul multora” (Isaia 53:12). 

Acest Isus a murit moartea ta, din cauza acelei robe jegoase, nedrepte a 

pacatului care iti apartine tie si este opera ta, ca tu sa poti avea Viata Lui si 

roba neprihanirii perfecte care o aduce. In a treia zi, pentru infrangerea 

mortii si ca sa demonstreze iertarea deplina, Ingerul DOMNULUI intrupat  

s-a ridicat din mormant. Rascumparatorul lui Iov traieste. 

 

Ingerul DOMNULUI – adica, Judecatorul Universului – le da instructiuni 

celor care stau inaintea Lui sa ia hainele jegoase de pe Iosua. Iata Iertarea 

deplina a pacatosului. Aceasta este Declaratia ca fiecare urma de ticalosie, 

fiecare picatura de pacat si fiecare pata de vina a fost scoasa. 

 

In botezul tau, ti-a fost luat vesmantul jegos al pacatului. Cand ai fost 

botezat, Dumnezeu ti-a acordat credinta in El ca sa crezi intr-un asemenea 

Cuvant al lui Dumnezeu si acum tu esti perfect in ochii Lui. In timp ce tu si 

eu ne-am marturisit pacatele in acesta dimineata si am auzit Cuvantul 

iertarii, acele robe mizerabile, murdarite dinauntru si patate de la pacatele 

saptamanii si ale celor slabi, ne-au fost luate si inlocuite cu roba perfect alba 

a rascumpararii lui Hristos. Inca o data, in Sfanta Cina pe care a instituit-o 

Domnul nostru, primim iertarea pacatelor noastre in timp ce sufletele noastre 

sunt spalate in Sangele lui Hristos. 

 

Asta ne dezvaluie acest moment ametitor din sala de judecata. Caci vedeti, 

Ingerul DOMNULUI nu ne este numai avocatul apararii, nu este numai 

Judecatorul nostru (“caci toti trebuie sa ne infatisam inaintea scaunului de 

judecata al lui Hristos”[2 Corinteni 5:10]), ci El este si Rascumparatorul si 

Binefacatorul nostru Care a platit pretul pe care il datoram. Astfel a putut si 

poate sa faca urmatoarea proclamatie care se referea la Iosua cat si la tine: 

“Iata ca ti-am indepartat  nelegiuirea de la tine si o sa te imbrac cu 

vesminte scumpe.” 

 

Ingerul DOMNULUI le porunceste celor care stau inaintea Lui, adica 

servitorilor Lui, sa-i ia vesmintele jegoase ale lui Iosua si sa-l imbrace in 



vesminte de sarbatoare. Acesta este Verdictul inmanat de catre cel mai inalt 

tribunal – adevarata Curte Suprema: “Iata ca ti-am indepartat  nelegiuirea 

(pacatele tale) de la tine.” Nu-ti sunt socotite impotriva ta. Le-am indepartat 

atat de departe cat este rasaritul fata de apus. Nu Imi mai aduc aminte de 

pacatele tale. Iata judecata retinuta prin care dosarul cuiva este fara de pata. 

 

Este important sa observam ca Iosua nu a trebuit sa astepte nici sa i se ia 

vechiul vesmant, nici sa i se puna noua roba curata. Nu e nici o conditie in 

neprihanirea pe care o acorda Dumnezeu in Hristos. Prin urmare, prin 

curatire si iertare trecem in mod instantaneu si sunt aplicate in mod 

instantaneu. Roba festiva a neprihanirii lui Hristos este uniforma zilei la 

Banchetul Regelui si acestia sunt si vor fi cei care “si-au spalat robele si le-

au albit  in Sangele Mielului” (Apocalipsa 7:14).   

  

Indreptatindu-l pe Iosua, decarandu-l curatat de pacat si acceptabil lui 

Dumnezeu, Ingerul DOMNULUI il mentine in slujba sa in ciuda acuzatiilor 

Satanei si in ciuda faptului ca Iosua ramane atat pacatos cat si sfant. 

Dumnezeu porunceste sa se puna un turban curat pe capul acestui preot, un 

turban cu anumite cuvinte scrise pe el. Punerea acestui turban arata ca 

Dumnezeu vrea ca Iosua sa se intoarca la munca sa. Fiind declarat drept si 

scutit de pedeapsa pacatului nu il elibereaza pe om de responsabilitatile 

muncii lui. El trebuie sa se intoarca la Chemarea lui. 

 

Iosua a stat indreptatit in fata Tribunalului lui Dumnezeu. Satana a stat 

dojenit aspru de catre DOMNUL. Ceea ce Satana nu a putut intelege si ceea 

ce depaseste toata intelegerea este adevarul invatat atat de clar aici …ca 

Dumnezeul sfinteniei, justitiei si dreptatii absolute este in acelasi timp 

Dumnezeul harului, indurarii si pacii.   

 

Zaharia declara la sfarsitul viziunii care i-a fost dezvaluita de catre Duhul 

Sfant, ca “Ingerului DOMNULUI statea in preajma.” Ce alinare sunt aceste 

cateva cuvinte finale. Urmand anuntarii iertarii si a restaurarii pentru 

chemare, marele preot credincios are promisiunea ca Dumnezeu este oricand 

prezent si gata intotdeauna sa-i curete hainele murdare si sa-l garniseasca cu 

vesminte festive … intotdeauna gata sa-l mustre aspru pe Satana pentru noi 

… stand mereu in preajma chiar pana la sfarsitul veacurilor. 

 

Marele preot Iosua ii reprezinta pe toti oamenii lui Dumnezeu si ce este 

adevarat pentru el este adevarat pentru toti copiii DOMNULUI. Esti declarat 

curat si scutit de pedeapsa pentru pacatele tale. Esti imbracat cu neprihanirea 



lui Hristos si ai un turban cu anumite cuvinte scrise pe el. Esti chemat la 

vocatiile tale variate. Cat despre esecurile tale de a indeplini Legea? Si 

despre pacatele tale care iti pateaza sufletul? Ei bine, “Ingerului 

DOMNULUI sta in preajma,” cu roba Lui festiva sa te acopere si sa te tina 

acoperit pentru cate zile vei avea pe acest pamant. 

 

Deci, cum mai merge? O zi buna? O zi rea? Sunteti toti imbracati in haine 

bune de duminica, adica cu roba neprihanirii lui Hristos si cu acel turban cu 

acele cuvinte anume scrise pe el? Care cuvinte? Acestea: “Sfant 

DOMNULUI” (Exodul 39:30-31). La origine acestea au fost scrise in 

ebraica si apoi traduse in greceste si in engleza si in romaneste. 

 

Apropo, ati observat pe vreunul din acei oameni cu turbane pe cap, care 

calatoresc aici si merg dincolo de-a lungul acestui pamant maret, acei 

pelerini care cutreiera incolo si incoace intr-o lume straina? Unii dintre ei au 

turbane pe cap ca si voi, adica cu cuvintele “Sfant DOMNULUI” scrise pe 

ele. Dar unii dintre ei nu au acele cuvinte scrise pe ele si vor muri pe vecie 

fara ele. Parte din vocatia noastra este sa ducem aceasta Veste Buna celor ale 

caror turbane poarta inscriptiile lui Allah ca poate ele sa fie inlocuite cu 

“Sfant DOMNULUI” scris in araba. Aceasta se va intampla cand ei vor veni 

la credinta in Hristos Isus si vor auzi ceea ce ti se declara tie … si anume, 

esti iertat in Numele Tatalui si al (+) Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

 

 

 


