
Cine este Răscumpărătorul lui Israel? 

 

O explorare a Scripturilor profetice în ceea ce-L privește pe Mesia lui Israel 
 

 

 

Prefață 

 

Această broșură își are originile într-o serie de seminarii pe subiectul „Cine este Răscumpărătorul lui 

Israel?” Seminariile au fost ținute la început în ebraică și rezumate în scris pentru scopuri educaționale. 

Câțiva ani mai târziu s-a decis ca aceste seminarii să fie traduse în limba engleză și să fie disponibile 

pentru distribuție. Publicul de la început era format din bărbați israeliți care aveau anumite competențe 

în Ortodoxismul iudaic. Traducerea în engleză a broșurii originale din ebraică a fost adaptată de cei din 

conducerea organizației Hope 4 Israel cu aportul autorului pentru ca aceste seminarii să aibă un public 

mai larg. 

 

Scopul traducerii în limba engleză a acestei broșuri este de a oferi cititorilor o înțelegere mai completă 

a revelațiilor biblice cu privire la Mesia. Considerând publicul pentru care au fost intenționate aceste 

broșuri, această broșură asigură puncte de vedere din iudaismul ortodox așa cum au fost prezentate în 

Talmud pentru a prezenta perspectiva iudaismului tradițional cu privire la Mesia. 

 

Notă: Toate versetele biblice citate din această broșură sunt munca personalului din organizația Hope 4 

Israel care le-au tradus din ebraică, arameică și greacă. 

 

Notă pentru versiunea în limba română: În principal versetele biblice sunt luate din Traducerea 

Cornilescu, decât dacă este specificat diferit. 

 

Rambam, comentatorul rabinic faimos din secolul al XII-lea, care a scris 13 principii ale iudaismului. 

Al doisprezecilea principiu se ocupă cu conceptul de Mesia: 

 

„Cred cu o credință perfectă în venirea lui Mesia. Și chiar dacă întârzie, tot Îl voi aștepta în fiecare zi 

ca să vină.” 

 

 

Capitolul 1 

 

Tora și linia genealogică 

 

Cartea Rut ne dezvăluie fundația pentru împărăția davidică și oferă o profunzime în caracteristicile lui 

Mesia. Cartea Rut se deschide cu următorul verset, 

 



„...un om din Betleemul din Iudeea a mers să locuiască în câmpia Moab, el și soția lui și cei doi fii.”
1
 - 

Rut 1:1  

 

Este important de notat că acest verset menționează Iudeea. În Geneza 49:10, patriarhul Iacov 

dezvăluie că Mesia va veni din tribul lui Iuda. Numele acestui bărbat care a plecat din Betleem era 

Elimelec. Fii săi, s-au căsătorit cu femei moabite, Orpa și Rut. Elimelec și cei doi fii ai săi au murit, 

Naomi, și doar una dintre nurorile sale, s-au întors în Iudeea. 

 

Naomi a spus, 

 

„Am mers îmbelșugată, dar mă întorc cu mâna goală…” - Rut 1:21
2
   

 

Când Naomi și nora sa, Rut, s-au întors în Iudeea, situația lor financiară a fost precară. De aceea, Rut a 

strâns grâu în câmp, în urma celor ce secerau (Rut 2:3). Rut a procedat astfel, deoarece Tora învață: 

 

„Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase 

pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi 

strugurii rămași după cules din via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași 

săracului și străinului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” - Levetic 19:9-10 

 

Rut, moabita, folosește poruncile pentru a primi binecuvântările Domnului. Datorită faptului că ea 

răspunde la poruncile din Tora, ea a găsit și favoare în ochii lui Boaz, un bărbat foarte bogat și o rudă 

de-a familiei lui Naomi. Observând această tânără femeie moabită care ținea Tora, el a întrebat, 

 

„A cui este tânăra aceasta?” - Rut 2:5 

 

Boaz de asemenea i-a spus lui Rut: 

 

„...Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor; să nu te depărtezi de aici și rămâi cu 

slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se 

atingă de tine.” - Rut 2:8-9 

 

Boaz continuă și o binecuvântează pe Rut spunând: 

 

„Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui 

Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești!” - Rut 2:12 

 

Aceste versete sunt foarte semnificative. Expresia „sub ale cărui aripi” este un idiom în ebraică care 

înseamnă să te supui poruncilor din Tora. Pentru a putea înțelege această expresie, trebuie să ne 

amintim porunca tzitzit (eșarfa cu franjuri). 

                                                 
1 Traducerea directă din limba engleză. 

2 Traducerea directă din limba engleză. 



 

„Domnul a zis lui Moise: ‘Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă, din neam în neam, un 

ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colțurile 

veșmintelor. Când veți avea ciucurele acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate 

poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele 

ochilor voștri, ca să vă luați târâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile Mele, să le 

împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru.’”- Numeri 15:37-40 

 

În capitolul trei vedem un alt exemplu care arată faptul că Rut ține Tora pentru a primi binecuvântările 

lui Dumnezeu. Potrivit cu Tora, există o obligație pusă deasupra văduvei să ridice un moștenitor pentru 

soțul ei plecat (dacă a murit fără a avea copii). Această poruncă cere ca văduva să poarte un fiu printr-

un cumnat sau o rudă apropiată: 

 

„Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se 

mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca 

cumnat. Întâiul născut, pe care-l va naște, să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, 

pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel.” - Deuteronom 25:5-6. 

 

În această relatare din cartea Rut, Boaz a efectuat datoria căsătoriei levirate și a ridicat un moștenitor 

pentru cel mort. Este important de notat faptul că Scriptura îl numește pe cel care ridică un moștenitor, 

în acest caz Boaz, ca răscumpărător. Toți comentatorii sunt de acord că acest cuvânt, „răscumpărător” 

oferă un indiciu spre Mesia: Israel, datorită păcatului, a fost mort din punct de vedere spiritual, și Mesia 

este cel care are responsabilitatea să ridice Israelul pentru ca ei să moștenească Împărăția lui 

Dumnezeu. 

 

Cartea Rut se încheie cu genealogia care leagă tribul lui Iuda cu Boaz. Este foarte semnificativ faptul că 

genealogia începe cu Pereț, copilul care s-a născut lui Iuda și Tamar, de asemenea, printr-o căsătorie 

levirată. Genealogia se încheie informându-ne că numele copilului pe care Boaz l-a ridicat cu Rut se 

numește Obed, tatăl lui Isai, care l-a născut pe David. 

 

Ce am putea concluziona? Este faptul că datorită faptului că Rut și Boaz au ținut Tora, linia 

genealogică mesianică nu a fost ștearsă. Prin credincioșia lor, Casa lui David a fost stabilită. În ceea ce-

l privește pe Mesia, trebuie să concluzionăm că Mesia va fi unul al cărui caracter este reflectat prin 

faptul că ține Tora. 

 

În cele ce urmează vom conecta Betleemul, orașul unde cartea Rut a avut loc, de locul de naștere al lui 

Mesia. 

 

Capitolul 2 

 

Mesia respins 

 

Versetul care deschide cartea Mica, capitolul cinci vorbește clar despre Mesia. Înainte de a continua cu 

acest capitol, vom investiga prima dată capitolul precedent pentru a ilumina contextul revelației lui 



Mica din capitolul cinci și pentru a asigura o înțelegere mai adâncă a identității lui Mesia. Profetul 

Mica începe să vorbească despre zilele din urmă în capitolul patru: 

 

„În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va 

înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la 

el și vor zice: ‘Veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne 

învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul 

Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile 

lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva 

altuia și nu vor mai învăța să facă război.’” - Mica 4:1-3 

 

Aceeași profeție apare și în Isaia capitolul doi. Toți comentatorii sunt de acord că această profeție 

vorbește despre conducerea și stăpânirea lui Mesia pe pământ. În Mica 4:10, profetul începe să 

vorbească despre exilul babilonian; în ultima parte a versetului 10, el confirmă faptul că într-un final, 

Dumnezeu va răscumpăra Iuda din Babilon. Majoritatea comentatorilor spun că versetele ce urmează 

imediat (Mica 4:11-13) descriu era mesianică care va începe cu multe națiuni care vin să facă război 

împotriva Israelului. În timpul acestei perioade Dumnezeu va întări poporul evreu și va înfrânge 

națiunile: 

 

„Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic: ‘Să fie pângărită ca să ne vadă ochii 

împlinindu-ni-se dorința față de Sion!’ Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înțeleg planurile, nu 

știu că i-a strâns ca pe niște snopi în arie. Scoală-te, fiica Sionului și treieră! Căci îți fac un corn de 

fier și o copită de aramă, ca să sfărâmi multe popoare și să închini Domnului prada lor, să închini 

Domnului întregului pământ averile lor!” - Mica 4:11-13 

 

În Mica, capitolul patru, profetul subliniază faptul că exilul sau captivitatea babiloniană nu va anula 

nicidecum răscumpărarea viitoare a lui Israel. De fapt, Mica scrie acest capitol pentru a încuraja 

poporul evreu; în ciuda unui exil foarte dificil, promisiunile lui Dumnezeu sunt încă valide. Și la fel 

cum Mica 4:10 leagă încercarea grea a Israelului în exilul babilonian de o femeie care naște: în ciuda 

durerii foarte intense, rezultatul final este extraordinar. În același fel, se va încheia și exilul final: va fi o 

suferință intensă, dar, la final, răscumpărarea finală, adică era mesianică, va veni. 

 

La sfârșitul capitolului 4 din Mica (5:1 în traducerea din limba engleză și română), este un verset foarte 

ciudat și greu de înțeles: 

 

”Acum, taie-te o fiică a batalionului, căci suntem împresurați! Judecătorul lui Israel este lovit cu 

nuiaua pe obraz!” -Mica 4:14 

 

Acest verset începe cu acest cuvânt - „acum”. La ce perioadă de timp se referă acest „acum” din acest 

verset? Majoritatea comentatorilor cred că acest verset se referă la perioada de timp imediat anterioară 

distrugerii celui de-al doilea templu. Dacă acesta este cazul, acest verset se ocupă de începutul exilului 

evreu care a început când romanii au distrus templul în 70 AD. Acesta este exilul final care se va 

termina cu venirea lui Mesia. Stabilind faptul că Mica 4:14 se referă la o perioadă de timp, chiar înainte 

de distrugerea celui de-al doilea templu, haideți să explorăm restul acestui verset complex. 

 



Forma verbului imperativ din ebraică în Mica 4:14 care apare imediat după cuvântul „acum” este 

adesea tradus în engleză ca și „adună-te”. Dar, înseamnă ad literam, „taie-te”. Această semnificație, eu 

cred că este corectă și cea pe care doresc să o investigăm. Care este atunci, semnificația acestei alegeri 

ciudate de cuvinte? Metzudat Tzion, un comentator biblic evreu al secolului al XVII-lea, spune că acest 

cuvânt se referă la o sfâșiere a cărni, adică a tăia, cu un scop păgân religios. Același cuvânt este folosit 

în cartea Deuteronom: 

 

„Voi sunteți copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături (să nu vă tăiați) și să nu 

vă radeți între ochi pentru un mort.” - Deuteronom 14:1 

 

Mai apar și în alte locuri: 

 

„Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs 

sânge pe ei.” - 1 Împărați 18:28. 

 

„Gaza a ajuns pleșuvă, Ascalonul piere cu rămășița văilor lui! ≪ Până când îți vei face tăieturi de jale 

în piele?≫” - Ieremia 47:5 

 

„Și mari, și mici, toți vor muri în țara aceasta și nu vor fi îngropați: nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-

și va face tăieturi din pricina lor și nu se va rade pentru ei.” - Ieremia 16:6 

 

Aceste versete ne arată că era o tradiție păgână de a-și face tăieturi în carne pentru a exprima o tristețe 

adâncă sau jale. În Mica 4:14, asediul despre care vorbește profetul este asediul Ierusalimului de către 

Titus în 70 AD. În timpul acestei perioade a fost distrus cel de-al doilea templu, și Ierusalim a fost lăsat 

în ruine. Mica a folosit cuvântul „taie-te” pentru a ne dezvălui starea spirituală ofilită a poporului evreu 

din acea vreme; chiar dacă probabil erau religioși în exterior, inimele lor erau departe de Dumnezeu. 

Această condiție era similară cu cea din zilele profetului Ilie: 

 

„Ilie a zis prorocilor lui Baal: ‘Alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai 

mulți, și chemați numele dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc.’ Ei au luat juncul pe care li l-au dat 

și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal, de dimineața până la amiază, zicând: ‘Baale, auzi-ne!’ 

Dar nu s-a auzit nici un glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care-l făcuseră. La 

amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: ‘Strigați tare, fiindcă este dumnezeu; se gândește la ceva sau 

are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme, și se va trezi.’ Ei au strigat tare și, după obiceiul 

lor, și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei.” - 1 Împărați 18:25-28 

 

Mica, încheie acest capitol cu următoarele cuvinte, „Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe 

obraz!” Deja am stabilit că acest verset se află în contextul ocupației romane și inimile oamenilor erau 

departe de Dumnezeu. Întrebarea care rămâne din Mica 4:14 este: „Cine este Judecătorul lui Israel:” și 

„Ce s-a întâmplat cu El?” 

 

Comentariul biblic al lui Metzudat David  spune: 

 



„În zilele exilului, am fost disprețuiți în ochii lor, și chiar și l-au lovit pe Judecătorul lui Israel peste 

obraz cu o lovitură de dispreț, și astfel spune: 

 

„să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări.” - Plângerile lui Ieremia 3:30 

 

Acest lucru ne dezvăluie faptul că Judecătorul lui Israel va primi o lovitură de dispreț. Dar încă tot nu 

știm cine a fost judecătorul. Pentru a ne ajuta să răspundem la această întrebare trebuie să trecem la 

Mica, capitolul cinci. 

 

Mica 5:1 (5:2 în versiunea din limba engleză și limba română) spune: 

 

„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine 

Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până la vremuri străvechi, până în 

zilele veșniciei.” - Mica 5:1 

 

Conducătorul lui Israel din Mica 5:1 și Judecătorul lui Israel menționat în Mica 4:14 sunt una și aceeași 

persoană? Rashi spune că cel care vine din Betleem în Mica 5:1 este Mesia, fiul lui David, și oferă 

următorul verset din Psalmi pentru a dezvălui un aspect important al lui Mesia: 

 

„Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.” - Psalm 118:22 

 

Așadar, Rashi înțelege faptul că Mesia din Betleem este respins. Prin urmare, putem vedea că 

„Judecătorul lui Israel” care primește „lovitura de dispreț și dezgust” din Mica 4:14 trebuie să fie, de 

asemenea „Conducătorul lui Israel” din Mica 5:1, Regele Mesia despre care Rashi arată că este respins, 

exact așa cum ne dezvăluie textul biblic. 

 

 

Capitolul 3 
 

Mesia și Betleem 

 

Toți comentatorii văd o legătură între orașul Betleem și Mesia. Întrebarea este, „Care este această 

relație?” 

 

Mica 5:1 

 

„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine 

Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până la vremuri străvechi, până în 

zilele veșniciei.” - Mica 5:1 (5:2 în versiunea în limba engleză și română) 

 

Toți comentatorii sunt de acord că există o legătură între acest verset și Mesia. Dar, care este legătura? 

Metzudat David, un comentator evreu al bibliei, spune: 



 

„… nu există nici o intenție pentru a spune că regele însuși se va naște în Betleem, ci doar că originea 

sa va fi din Betleem, (această origine) este dintr-o perioadă de timp timpurie, din zilele regelui David, 

tatăl familiei; cu alte cuvinte, locația liniei genealogice mesianice este Betleem, (dar Mesia) Însuși nu 

se va naște acolo.” 

 

Cu siguranță că baza liniei genealogice mesianice este Betleem așa cum povestea lui Rut și stabilirea 

liniei genealogice davidice ne arată. Dar este rezonabil să menții faptul că Mesia Însuși nu se va naște 

acolo? De ce subliniază atât de puternic comentatorii faptul că El nu se poate să se fi născut în 

Betleeem? Unde este dovada acestei poziții din textul biblic? Un studiu mai amănunțit al textului biblic 

arată o concluzie foarte diferită. 

 

Betleem este menționat în capitolul 35 și 48 în cartea Geneza: 

 

„Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.” -Geneza 35:19 

 

„La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine, în țara Canaan, la o depărtare 

bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.” - Geneza 

48:7 

 

Cum sunt aceste versete relevante problemei noastre? Profetul Ieremia ne oferă răspunsul: 

 

„Voi sătura de grăsime sufletul preoților și poporul Meu se va sătura de bunătățile Mele, zice Domnul. 

Așa vorbește Domnul: ‘Un țipăt se aude în Rama, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii și 

nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!’ Așa vorbește Domnul: ‘Oprește-ți plânsul, 

oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăși din 

țara vrăjmașului’” - Ieremia 31:14-16 

 

Ieremia clarifică faptul că locul unde Rahela a murit (Betleem) va fi o sursă de speranță pentru viitor, 

adică, pentru răscumpărarea finală. Și cine va aduce răscumpărarea? Mesia Însuși. Este cel mai logic să 

ne gândim că relația lui Mesia cu Betleemul nu este doar prin linia genealogică a casei lui David, dar că 

și el este legat de Betleem într-un mod personal. Textul însuși din Mica 5:1 deschide posibilitatea că 

Mesia se poate să se fi chiar născut în Betleem, și nu exclude în nici un fel posiblitatea că Mesia se 

poate să se fi născut în Betleem. Aceasta este într-adevăr semnificația cuvintelor „din tine (Betleem)”, 

din Mica 5:1 

 

Concluzionând din test că Mesia este și se prea poate să se nască în Betleem, restul din Mica 5:1 

continuă să adreseze problema originii lui Mesia: 

 

„...din tine de al Meu va ieși (Unul) (Care este) să fie Stăpânitorul lui Israel.” 

 

Ce înseamnă cuvintele „de al Meu”? Există două posibile interpretări care sunt ambele relevante în a 

înțelege Mica 5:1: 

 



1. Pentru Mine, sau în numele meu. Acest lucru semnifică că Mesia va face lucrarea lui HaShem 

(Agentul lui Dumnezeu) pentru a face dorința Domnului, răscumpărarea. 

2. Din Mine, din Însuși Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că există o relație specială între Mesia și 

Dumnezeu. 

 

Nu există nici o îndoială că Mesia este trimis de Dumnezeu, dar cealaltă parte din 5:1 susține 

interpretarea cum că există o relație specială între Mesia și Dumnezeu. Aceeași origine din ebraică este 

folosită pentru a exprima ceea ce este tradus ca și „va ieși” și „originea Sa.” 

 

„...din tine de-al Meu va ieși (Unul) (Care este) să fie Stăpânitorul lui Israel, Și originea Sa este 

dinainte de vremurile străvechi.” 

 

Toți comentatorii insistă că utilizarea frazei „Și originea Sa” se referă la linia genealogică a casei lui 

David. Cu toate acestea, aceeași rădăcină a cuvântului folosită pentru a sugera originea mai devreme în 

verset stabilește faptul că originea despre care vorbim este de la Dumnezeu: de la Mine va ieși. Faptul 

că aceeași rădăcină în ebraică este folosită în fraza „Și originea Sa” ne forțează să ajungem la 

concluzia că originea lui Mesia este într-adevăr Dumnezeu Însuși. 

 

Rashi comentează asupra acestei părți din Mica 5:1, spunând: 

 

„Înainte ca soarele (să fie creat), numele Său (Mesia) exista.” - Rashi, citând Psalmii 72:17 

 

Rashi a înțeles că există ceva foarte special cu privire la Mesia. Și anume, că originea lui Mesia este 

dinainte de creația lumii. Talmudul este de acord și spune, 

 

„Șapte lucruri au fost create înainte de creația lumii. Acestea sunt: Tora și pocăința, Grădina Eden și 

iadul, tronul de glorie și templul, și numele lui Mesia.” - Talmud Pesachim 54a 

 

Talmudul declară faptul că Mesia a fost creat. Dar, Mica 5:1 subliniază faptul că deși Mesia este născut 

în Betleem, El Însuși vine de la Dumnezeu într-un mod unic. 

 

Capitolul 4 

 

Mesia și Isaia 7:14 

 

Partea principală a serviciului din sinagogă este rugăciunea „Shemone Esre” și care este considerată ca 

a fi cea mai importantă rugăciune din serviciul sinagogii. Este numită și „Amida” deoarece închinătorii 

stau în picioare în timp ce o recită. În mijlocul lui „Amida” îi cerem Domnului să îl trimită pe 

Răscumpărătorul lui Israel, adică pe Mesia. Care este rolul lui Mesia? Rolul său este de a aduce 

mântuire lumii. Trebuie să înțelegem că ideea de bază a răscumpărării pentru a putea înțelege pe deplin 

rolul lui Mesia. Următorul verset din Levetic descrie ceea ce este mântuirea/ răscumpărarea: 

 

„Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu.” Levetic 26:12 



 

Acest pasaj descoperă scopul răscumpărării - pace între Dumnezeu și omenire. Acest verset dezvăluie 

faptul că Dumnezeu vrea să locuiască cu omul într-un mod similar cu condițiile care au existat în 

Grădina Eden. Prin urmare, datorită păcatului, există o nevoie pentru omenire ca să fie răscumpărată. 

Rabini numesc exodul din Egipt drept „prima răscumpărare”. Așadar, nu este surprinzător faptul că 

după ce a enunțat scopul răscumpărării în Levetic 26:12, Dumnezeu ar sublinia modul răscumpărării în 

versetul 13: 

 

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu 

am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat.” - Levetic 26:13 

 

Chiar dacă acest verset vorbește despre sclavia fizică, punctează și spre o sclavie spirituală a păcatului: 

poporul Israel au fost în Egipt datorită păcatelor fraților lui Iosif. Păcatul i-a adus în Egipt și doar 

răscumpărarea îi poate scoate afară. Datorită acestui motiv, la Paște se face referire ca și la 

„Sărbătoarea Răscumpărării.” Prin urmare, doar Dumnezeu poate răscumpăra oamenii din legătura 

păcatului la fel cum El a răscumpărat Israelul din legătura sclaviei din Egipt. 

 

Ținând în minte faptul că Domnul dorește o legătură intimă cu omenirea, pentru a locui cu omul la fel 

cum a făcut cu Adam și Eva în Grădina Eden, este interesant de notat faptul că Isaia 7:14 vorbește 

despre nașterea unui copil special care va primi numele de „Emanuel” însemnând „Dumnezeu cu noi.” 

 

„De aceea, Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-I 

va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” - Isaia 7:14 

 

Întrebarea este, „Există o legătură între copilul din Isaia 7:14 și dorința lui Dumnezeu de a răscumpăra 

omenirea pentru ca El să poată locui cu omul?” Pentru a putea interpreta corect acest verset, a acorda 

atenție contextului va dezvălui o înțelegere mai adâncă în acest verset. Isaia capitolul șase se deschide 

cu Isaia care vede o viziune a lui Dumnezeu în Sfințenia Sa. În această viziune, profetul aude Serafimii 

care strigă unul către altul: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor, întreg pământul este plin de gloria 

Sa.” Când Isaia aude că pământul va fi plin de sfințenia lui Dumnezeu și gloria Sa, el este terifiat: 

 

„Atunci am zis: ‘Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui 

popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor !’” -Isaia 6:5 

 

Profetului îi este teamă deoarece el vede sfințenia lui Dumnezeu și aude de la Serafim că sfințenia 

aceasta va umple întregul pământ. De ce l-ar îngrozi acest lucru pe Isaia? Isaia știe condiția păcătoasă a 

omului și concluzionează că dacă întreg pământul ar fi plin de gloria lui Dumnezeu, atunci omul în 

condiția sa prezentă ar fi distrus. Următoarele două versete dezvăluie că Dumnezeu nu vrea să distrugă 

omenirea, ci dimpotrivă, El vrea să răscumpere omul: 

 

” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care-l luase cu cleștele de 

pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: ‘Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea 

ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!’” - Isaia 6:6-7 

 



Restul capitolului șase se ocupă cu Isaia care primește chemarea de a deveni profetul lui Israel: În 

versetele 6:9, Dumnezeu îi spune lui Isaia că el ar trebui să le spună oamenilor că Domnul îi va lăsa în 

refuzul lor de a răspunde la cuvântul Său: 

 

„’Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-

audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.‘ 

 

Și eu am întrebat ‘Până când, Doamne?’ El a răspuns: ‘Până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite 

de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi o pustiită de tot; până va îndepărta 

Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie’” -Isaia 6:10-12 

 

Chiar dacă oamenii vor continua în încăpățânarea și uscăciunea spirituală pentru o perioadă lungă de 

timp, aducând la distrugerea cetăților lor și în ultimul rând exilul,o rămășiță a poporului evreu va 

supraviețui și va fi răscumpărat într-un final, în zilele din urmă. Următorul verset vorbește despre 

această rămășiță a poporului evreu care vor supraviețui (Observă faptul că Israel este asemănat cu un 

copac și se face referire la el printr-un pronume feminin): 

 

„Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum 

terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va 

naște iarăși din poporul acesta.” - Isaia 6:13 

 

Acest verset are două interpretări principale: prima, cuvântul pentru „a zecea parte” se referă de fapt la 

cei zece regi adiționali, care vor stăpâni peste Iuda înainte de captivitatea babiloniană. Chiar dacă o 

rămășiță se va întoarce, Israel nu va mai avea un alt rege până la Mesia, adică sămânța sfântă, care va 

veni și va iniția Împărăția. A două interpretare menține opinia că „a zecea parte” este rămășița 

oamenilor care rămân plin de speranță în promisiunile lui HaShem. Chiar dacă Israel va merge în exil și 

vor fi asemenea unui copac care a fost tăiat, având doar butuc rămas, acest butuc, care poate părea mort 

și învins, va produce pe Mesia, sămânța sfântă, care va întoarce Israelul la gloria dinainte, prin 

răscumpărarea finală. 

 

Chiar dacă este adevărat că au existat exact zece regi adiționali care au stăpânit peste Iuda înainte de 

captivitatea babiloniană, a doua interpretare captează mai mult din intenția profetului. Exilul la care 

face referire acest verset nu este doar exilul babilonian, ci cuprinde întreaga perioadă în care Israel nu 

are un rege. Așadar, include și exilul roman care continuă până în ziua de astăzi, în ciuda existenței 

statului modern Israel, și nu se va încheia până când Israel are un Rege și un Templu. Cu alte cuvinte, 

ultimul exil se va încheia cu era mesianică. 

 

Pentru a putea înțelege profeția copilului numit Emanuel, din Isaia 7:14, este important să înțelegem 

contextul versetului în mod corect. Isaia redă cuvântul Domnului pentru Regele Ahaz și se folosește de 

condiția spirituală a lui Ahaz și evenimentele din viața sa pentru a sublinia intenția profeției. Regele 

Ahaz a fost un rege rău: 

 

„În al șaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, 

împăratul lui Iuda. Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat și a domni șaisprezece ani la 

Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său 



David. Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile 

neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jertfe și tămâie pe înălțimi, 

pe dealuri și sub toți copacii verzi.” - 2 Împărați 16:1-4 

 

La fel ca și Împărăția de Nord, regele Ahaz s-a întors de la Dumnezeu și de la căile Sale și s-a închinat 

dumnezeilor păgâni, chiar sacrificându-și proprii copii lui Moleh. În acest context a vieții idolatre a lui 

Ahaz, Rețin și Pecah amenință război împotriva Ierusalimului: 

 

„S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul 

Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, 

dar n-a putut să-l bată.” - Isaia 7:1 

 

Dumnezeu a vrut să atragă atenția lui Ahaz și a poporului lui, deoarece ei erau complet nepregătiți, și se 

aflau în fața unei anihilări. Cu toate acestea, prin profetul Isaia, Dumnezeu a spus că acest război nu va 

avea loc: 

 

„Și spune-i: ‘Ia seama și fii liniștit; nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor 

două cozi de tăciuni care fumegă; din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui 

Remalia!’...căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ‘Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc’” - 

Isaia 7:4,7 

 

Am crede că Ahaz s-ar bucura cu această știre, cum că Domnul nu ar permite acestor doi regi să facă 

război împotriva Împărăției lui Iuda. Această izbăvire din mâinile dușmanului reprezintă victoria 

viitoare care va aduce Împărăția lui Mesia. Cu toate acestea, Ahaz nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. 

Prin urmare, Domnul i-a permis lui Ahaz să ceară un semn pentru a confirma adevărul acestei 

promisiuni: 

 

„Cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău; cere-l, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus.” - 

Isaia 7:11 

 

Răspunsul lui Ahaz dezvăluie faptul că el nu dorea să creadă Cuvântul lui Dumnezeu: 

 

„Ahaz a răspuns: ‘Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul’”. - Isaia 7:12 

 

Aceasta este problema cu mulți oameni. Ei nu vor să cunoască ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne 

dezvăluie. Cu toate acestea, Dumnezeu a spus că îi va da un semn pentru a confirm Cuvântul Său, dar 

semnul nu va fi dat regelui Ahaz. În schimb, Dumnezeu adresează acest semn Casei lui David. Chiar 

dacă Ahaz face parte din casa lui David, în mod fizic, semnul nu este adresat lui din cauza necredinței 

sale: 

 

„Și el a zis: ‘Ascultați totuși, casa lui David...’” -Isaia 7:13 

 



Conceptul de „Casa lui David” are o semnificație specială. „Casa lui David” îi reprezintă pe cei care 

vor fi răscumpărați și vor intra în Împărăția lui Dumnezeu; cu alte cuvinte, cei care cred în promisiunea 

Fiului lui David, Mesia. „Casa lui David” sunt cei care răspund la Cuvântul lui Dumnezeu în credință și 

moștenesc o linie genealogică fondată în credință, nu ca regele Ahaz care a refuzat să creadă și nu cere 

un semn de confirmare. Isaia 7:14 este dat pentru a ajuta oamenii credincioși să-l recunoască pe 

Răscumpărătorul lui Israel: 

 

„De aceea, Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și-I 

va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” - Isaia 7:14 

 

Chiar dacă Ahaz a refuzat să caute un semn, Domnul a dat un semn. Este important ca versetul să fie 

scris în modul special în care a fost scris. Folosirea pronumelui intensiv „Domnul Însuși” are menirea 

de a sublinia în mod special că Domnul va face un semn, semnificând clar că va fi de natură 

supranaturală. Prin urmare, această profeție vorbește despre un eveniment supranatural pe care Domnul 

îl va face pentru a-și confirma promisiunea Sa: 

 

„Iată, fecioara (almah) va rămâne însărcinată și va naște un fiu…” 

 

Acest verset spune că o concepere are loc. Femeile rămân însărcinate în fiecare zi. De ce ar fi 

considerată această concepere un eveniment supranatural? Femeia care va rămâne însărcinată este un 

„almah”, o fecioară. Creștinismul și iudaismul s-au certat pe semnificația cuvântului almah, vreme de 

2000 de ani. Creștinismul spune că acest cuvânt, „almah” înseamnă fecioară, pe când iudaismul spune 

că înseamnă doar „femeie tânără”. Cu toate acestea, este absolut ilogic să tragi concluzia că almah în 

această instanță înseamnă doar „femeie tânără” deoarece deja am stabilit că Domnul a făcut ceva 

special pentru a sublinia că El Însuși va da un semn. Nu este nimic supranatural cu privire la o femeie 

tânără care naște, este un proces natural care se întâmplă de nenumărate ori în fiecare zi. totuși , dacă o 

fecioară ar fi să rămână însărcinată și să nască, ar fi o cu totul altă poveste. Ar fi într-adevăr 

supranatural. Dacă Isaia nu a intenționat să transmită cititorului că această femei tânără este o fecioară, 

atunci textul nu ar avea contextul necesar pentru ca un eveniment supranatural să aibă loc. Personal, eu 

cred, că acest cuvânt ebraic „almah” vorbește despre o femeie tânără cu un caracter moral, cu alte 

cuvinte, o femeie neprihănită. Bineînțeles că dacă femeia nu a fost căsătorită, și era morală și 

neprihănită, ar fi o fecioară. 

 

Restul versetului dezvăluie faptul că acest copil născut este numit Emanuel. De ce este un fiu și nu o 

fiică? Care este semnificația numelui Emanuel? În cele ce urmează vom răspunde acestor întrebări. 

 

Capitolul 5 

Emanuel 

 

Profetul Isaia promite că fecioara va naște un fiu și numele Său va fi Emanuel (Isaia 7:14). Conceptul 

de „fiu” are implicații pe care conceptul de „fiică” nu le implică. În acest articol, vom examina pasajele 

biblice pentru a sublinia diferitele implicații a conceptului de „fiu”. În al doilea rând, vom explora 

semnificația numelui Emanuel. 

 



În ebraică, conceptul de fiu implică unul din aceste trei semnificații. Primul este cel mai comun: un fiul 

este un copil de parte bărbătească, de exemplu: 

 

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui…” - Isaia 9:5 

 

Un alt exemplu de fiu din scriptură înseamnă urmaș de parte bărbătească: 

 

„Ea a făcut o juruință și a zis: ‘Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre 

întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce aminte de mine, și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da 

roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici 

nu va trece peste capul lui.’” - 1 Samuel 1:11 

 

Folosirea aceasta subliniază semnificația copilului sau urmașului cu diferența dintre un fiu și o fiică, 

semnificată doar prin gen. Această folosință este mult mai mult utilizată. 

 

A doua posibilă semnificație a unui fiu este „slujitor credincios”: 

 

„Fii prorocilor au zis lui Elisei….” - 2 Împărați 6:1 

 

În acest exemplu, „fii prorocilor” nu se referă literalmente la copiii prorocului, ci la bărbații care au 

învățat și studiat cu Ilie și alți lideri profetici și au slujit plini de credincioșie. 

 

A treia semnificație a cuvântului fiu este cea de „moștenitor”: 

 

„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurile a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și 

putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. 

Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăția Lui nu va fi nimicită 

niciodată.” - Daniel 7:13-14 

 

Acest verset mesianic arată spre relația dintre conceptul de a fi slujitor și moștenitor: Mesia, care este 

Slujitorul/ Fiul Omului, slujește de asemenea pe Dumnezeu pentru a aduce împlinirea planului lui 

Dumnezeu de răscumpărare și slujește omenirea în a fi însuși Răscumpărătorul omenirii. Deoarece El 

este un Fiu, El și moștenește împărăția eternă a lui Dumnezeu, așa cum arată versetul. Mesia, care este 

pe deplin om și pe deplin Dumnezeu, este numit Fiul lui Dumnezeu, deoarece El are două roluri 

importante: primul este de a sluji Tatălui Său în ascultare/credincioșie în a atinge răscumpărarea pentru 

omenire, și al doilea este de a moșteni împărăția Tatălui Său și să conducă universul pe vecie. În Daniel 

7:13-14, „Fiul Omului” vine înaintea celui îmbătrânit de zile (Dumnezeu). Cu ce scop apare El înaintea 

Domnului? Pentru a moșteni stăpânire, onoare și împărăția care aparține Dumnezeului Atotputernic. 

 

Talmudul, Sanhedrin 98A, discută acest pasaj din Daniel și afirmă că Fiul Omului este Mesia. Acest 

lucru înseamnă că Mesia va moșteni stăpânirea, onoarea și împărăția care aparține de drept lui 



Dumnezeu. Acest lucru a condus rabini să facă referire la Mesia ca și la Regele Mesia. Continuând 

acest verset, găsim scris: 

 

„...pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea Lui este 

o stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată.” - Daniel 

7:14 

 

Aceste versete sunt foarte importante pentru a înțelege adevărata identitate a lui Mesia. Nu există nici 

un argument în iudaism că Mesia este om. Problema este că Daniel afirmă că toți oamenii, toate 

națiunile și toate limbile I se vor închina Lui (Mesia). Dacă Mesia este doar carne și sânge, atunci nu ar 

fi idolatrie să te închini Lui? Savanții rabinici din trecut și prezent afirmă că nu ar trebui să traducem 

cuvântul aramaic din Daniel ca și „închinare”, ci „slujire”, deoarece supușii slujesc un rege pământesc. 

Este această aserțiune rabinică corectă? Cuvântul aramaic apare de câteva ori în cartea Daniel, și de 

fiecare dată are înțelesul de „închinare”. De exemplu: 

 

„...ei nu se închină zeilor tăi și nu se proștern înaintea statuii de aur” -Daniel 3:12 

 

„… nu vă închinați dumnezeilor mei și nu vă proșterneți înaintea chipului de aur pe care l-am înălțat.” 

- Daniel 3:14 

„IAtă, Dumnezeul nostru, căruia noi ne închinăm, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va 

scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate, că nu ne vom închina 

dumnezeilor tăi și nici nu ne vom proșterne înaintea chipului de aur pe care l-ai înălțat.” - Daniel 

3:17-18 

 

Pentru ca savanții rabinici să sugereze că cuvântul în aramaică are doar înțelesul de slujire și nu de 

închinare este clar un eșec în metodele hermeneutice de bază. Prima regulă în a ajunge la semnificația 

unui cuvânt este de a studia pe deplin folosirea cuvântului de-a lungul întregii cărți în care apare. Dacă 

rabinii au fi făcut acest lucru, nu ar fi putut ajunge nici cum la această concluzie. Acum, întorcându-ne 

la întrebarea de care ne ocupăm, „Cum poate un om să se închine lui Mesia care este doar un om?” 

Răspunsul este acela că Fiul Omului despre care vorbește Daniel este același despre care Isaia ne spune 

că este născut din fecioară și se numește Emanuel. Așadar, El nu este doar Fiul Omului (un om), dar El 

este și Fiul lui Dumnezeu. Numele Emanuel înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. Acest fapt explică de 

ce a fost o fecioară cea care a rămas însărcinată supranatural și nu o femeie care a conceput prin 

metode tradiționale. 

 

Mesia, Care este pe deplin om și pe deplin Dumnezeu, are două roluri importante ca și Fiul lui 

Dumnezeu: primul este să-l slujească pe Tatăl Său în a obține răscumpărarea, adică reconcilierea dintre 

omenire și Dumnezeu, și, în al doilea rând, să moștenească împărăția Tatălui Său și să conducă pentru 

eternitate. 

 

Un astfel de concep ca și Fiul lui Dumnezeu este destul de străin pentru iudaismul de astăzi. Dar 

întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este, „Este acest concept justificat din punct de vedere 

biblic?” Vom continua studiul nostru a semnificației termenului de Emanuel și cum este folosit în 

capitolul opt din Isaia. Profetul face referire la Mesia sau se referă, așa cum spun rabinii, fie la fiul lui 



Isaia, fie la regele Ezechia? Vom folosi și Isaia 9:5-6 ca și o dovadă adițională pentru aserțiunea că 

Mesia este fiul lui Dumnezeu. 

 

Capitolul 6 

 

Emanuel continuare 

 

În capitolul anterior am explorat semnificația din Isaia 7:14: 

 

„...iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îl vor numi Emanuel.” 

 

Așa cum am discutat mai devreme, Isaia a a oferit această profeție regelui Ahaz pentru a confirma 

victoria casei lui David asupra dușmanilor săi. Isaia a profețit casei lui David că Rețin, regele din Aram, 

și, Pecah, regele lui Israel, nu vor putea să-și îndeplinească planurile lor de aface război împotriva lui 

Iuda din moment ce regatul din Asiria va lua controlul asupra părții de nord înainte ca ei să poată ataca. 

Nu la mult timp după ce această profeție a fost dată, regele Ahaz a murit, și fiul său, Ezechia, care a 

fost neprihănit și a urmat căile Domnului, s-a urcat la tron. După ce s-a urcat pe tron, Ezechia a decis să 

înceteze să plătească tribut asiriennilor, pe care l-au impus tatălui său. Sanherib, regele Asiriei, a decis 

să atace Iuda deoarece Ezechia a refuzat să le mai plătească tribut. Cu toate acestea, Dumnezeu va 

izbăvi Iuda. 

 

„Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și a 

strigat către cer. Atunci, Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți 

vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa dumnezeului 

său, și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe 

locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-a ocrotit 

împotriva celor ce-i împresurau.” - 2 Cronici 32:20-22 

 

Datorită faptului că victoria a avut loc în timpul regelui Ezechia, sunt aceia, ca și faimosul comentator 

biblic, Radak, care spune că Regele Ezechia este copilul despre care vorbește Isaia 7:14. Sunt alții, ca și 

Rashi, care nu sunt de acord cu această interpretare. Ei spun că Isaia 7:14 vorbește de fapt despre fiul 

profetului Isaia și citează următorul verset ca și dovadă: 

 

„M-am apropiat de prorociță. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: ‘Pune-i numele 

Maher-Șalal-Haș-Baz. (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii) Căci, înainte ca să știe copilul 

să spună: tată sau mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada 

Samariei.’” - Isaia 8:3-4 

 

După ce fiul profetului Isaia este menționat aici, numele „Emanuel” apare din nou în versetele 8 și 10: 

 

„va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale 

oastei lui vor umple întinderea țării tale, Emanuele! Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci 

tot veți fi zdrobite; luați aminte, toți cei ce locuiți departe! Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi 

zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele! Luați hotărâri cât voiți, căci nu se 



va alege nimic de ele! Luați hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi 

(Emanuel)”. - Isaia 8:8-10 

 

Care este semnificația faptului că numele ”Emanuel” apare din nou în capitolul 8 după ce capitolul 7 

vorbește despre nașterea miraculoasă a copilului numit Emanuel? Unii comentatori presupun că acest 

Emanuel din versetele 8 și 10 este de fapt fiul lui Isaia și cred că este pentru a fi împlinirea despre 

nașterea profețită a copilului numit Emanuel din Isaia 7:14. Cu toate acestea, această interpretare este 

problematică. În capitolul anterior, am discutat despre faptul că Isaia 7:14 este o profeție pe care 

Domnul a dat-o pentru a fi un „semn” supranatural, Domnul face ceva extra pentru a afirma că El 

Însuși va face acest semn, făcând acest „semn” nimic mai mult decât un eveniment miraculos. Așadar, 

chiar dacă cuvântul ebraic „almah” se referă la o tânără femeie neprihănită, cu un caracter moral, putem 

înțelege cuvântul „almah” în contextul din Isaia 7:14 ca semnificând fecioară. Isaia 7:3 ne dezvăluie în 

mod clar faptul că soția lui Isaia a mai născut cel puțin un copil numit Șear-Iașub înainte ca să rămână 

însărcinată cu acest copil, care potrivit lui Rashi și alți comentatori, îndeplinesc profeția din Isaia 7:14: 

 

„Atunci Domnul a zis lui Isaia: ‘Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Șear-Iașub, la capătul canalului de 

apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului.’” - Isaia 7:3 

 

Din moment ce soția lui Isaia nu era fecioară, unde este aspectul supranatural a ei în a rămâne 

însărcinată? Simplu spus, nu este nici unul. Obiecția rabinică pentru ca „almah”să fie tradus ca și 

„fecioară” ar trebui să fie discutată. Învățații rabinici arată că atunci când cuvântul „almah” apare în 

Proverbe 30:18-20, nu înseamnă fecioară potrivit perspectivei lor. Așa cum am spus deja, însemnătatea 

lui „almah” nu este fecioară, ci mai degrabă o tânără femeie neprihănită. Doar indiciile contextului din 

Isaia 7:13-14 ne aduc la concluzia că Isaia vorbește într-adevăr despre o fecioară. Totuși, o considerație 

atentă a pasajului din Proverbe 30:18-20 dovedește faptul că „fecioară” este o posibilă traducere a 

cuvântului „almah”. 

 

Proverbe 30:18-20 vorbește despre patru situații: 

 

„Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe: urma vulturului 

pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului cu o almah. Tot ala 

este și calea femeii preacurve: ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice: ‘N-am făcut nimic rău’”.  

 

Aceste versete descriu trei lucruri uimitoare și un al patrulea pe care cuvintele nu îl pot exprima. Primul 

este un vultur pe cer; ce lucru uimitor să vezi vulturii care zboară. Ei pot zbura perioade lungi de timp 

fără nici măcar a arăta ceva efort de mișcare. Al doilea este modul unui șarpe care se târăște plin de 

grație și agilitate, sfidând orice explicație. Al treilea este a unei corăbii care plutește pe mare. Toți am fi 

de acord că aceste trei lucruri sunt spectacole care au loc pe cer, pe uscat și pe mare. Totuși, al patrulea, 

este superior acestor trei. Agur, autorul acestei secțiuni din Proverbe, vorbește despre calea omului cu o 

almah ca și ceva neexplicabil. În timp ce primele trei sunt de natură fizică, al patrulea are o dimensiune 

spirituală. Rabinii subliniază faptul că nu există nici o urmă lăsată de vulturul care zboară pe cer sau de 

un șarpe care se târăște pe pământ sau a unei corăbii pe mare. În același fel, o almah, o femeie de o 

modestie mare, își ascunde sexualitatea de expresiile publice. Observă că acesta este un contrast drastic 

cu femeie adulterină a cărui păcate sexuale sunt la fel de publice cum este mâncatul, ștergându-se la 

gură și spunând doar „acest comportament nu este rău.” 

 



Există o interpretare asemănătoare dar diferită care necesită atenția noastră. Acest pasaj vorbește despre 

 prima dată când un bărbat este cu o fecioară. Potrivit legii evreice, cel mai înalt și cel mai spiritual 

nivel dintr-o căsnicie este atunci când un bărbat se căsătorește cu o fecioară. Contractul de căsătorie 

evreu listează faptul dacă o femeie este văduvă, divorțată, o fecioară sau „altele”. Această a patra 

definiție vorbește evident despre o femeie care nu este nici văduvă, nici fecioară, nici nu a fost 

divorțată. Acest lucru înseamnă că a întreținut relații sexuale în afara căsniciei. Comentarii cu privire la 

motivul pentru care statutul femeii este scris în ketubab (contractul de căsătorie) face clar faptul că 

statutul sexual al unei femei este un subiect important. Simpla interpretare a pasajului din Proverbe 

30:18-20 este faptul că Agur oferă trei imagini frumoase, toate având loc în mod natural. A patra este 

mai important[ decât cele trei anterioare. A patra este atunci când un bărbat experimentează intimitate 

cu o femeie neprihănită și modestă, pentru prima dată. Așadar, este corect să traducem această secțiune 

din Proverbe, după cum urmează: 

 

„Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe: urma vulturului 

pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului cu o almah.” 

 

În final, Agur contrastează a patra imagine, care este ideea primară despre ceea ce el vorbește, cu o 

femeie adulterină a cărui comportament sexul nu este cu nimic mai specială sau mai privată decât este 

mâncarea. 

 

Cartea Isaia menționează clar pe cei doi fii ai lui Isaia: Șear-Iașub și Maher-Șalal-Haș-Baz. Isaia 8:18 

vorbește despre copiii pe care Domnul îi dă lui Isaia ca să fie semne și minuni pentru Israel: 

 

„Iată, eu și copii pe care mi i-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea 

Domnului oștirilor, care locuiește pe Muntele Sionului.” 

 

Când aceste verset spune „copii pe care Domnul mi i-a dat”, implicațiile sunt ceea ce Domnul i-a 

revelat profetic lui Isaia. Versetul acesta ne aduce aminte de cei doi copii ai căror nașteri, cartea Isaia le 

descrie ca și „semn”. Primul copil este Emanuel din 7:14 a cărui nume înseamnă „Dumnezeu este cu 

noi”, și a cărui naștere semnifică izbăvirea de dușmanii Israelului. Primul copil născut lui Isaia se 

numește „Șear-Iașub”. Șear-Iașub a fost cu tatăl său când Isaia a dat profeția aceasta regelui Ahaz (Isaia 

7:14). Se poate ca acest copil să fie unul despre care vorbește Isaia 8:18? Din moment ce Șear-Iașub 

este prezent și aude această profeție el nu poate fi cel la care se referă profeția din 7:14. Acest copil 

Emanuel născut dintr-o fecioară din Isaia 7:14 nu poate fi copilul biologic al lui Isaia deoarece soția lui 

Isaia nu putea să fie mama acestui copil (din moment ce profeția vorbește despre o fecioară), din 

moment ce ea a născut cel puțin un copil. Deci, cine sunt acești copii la care se referă Isaia 8:18 ca și 

semne și minuni? Așa cum am menționat mai devreme, Isaia 8:3-4 spune că nașterea fiului lui Isaia, 

Maher-Șalal-Haș-Baz, a fost un semn al victoriei asupra Asiriei. Așadar, putem concluziona că cei doi 

copii despre care vorbește Isaia 8:18 sunt Emanuel din Isaia 7:14 și al doilea fiu al lui Isaia, Maher-

Șalal-Haș-Baz. Scopul pentru care apare numele Emanuel în Isaia 8:8 și 8:10 este simplu pentru a 

confirma că nașterea lui Emanuel arată spre o izbăvire viitoare pentru casa lui Israel, la fel cum 

nașterea lui Maher-Șalal-Haș-Baz a fost un semn al izbăvirii de dușmanii lui Iuda. Cu alte cuvinte, 

împlinirea profeției cu privire la Maher-Șalal-Haș-Baz, i-ar face pe oameni să fie încurajați și plin de 

așteptare a glorioasei promisiuni din Isaia 7:14. 

 



Fraza din Isaia 8:18 care face referire la Dumnezeu ca și la „Domnul oștirilor care locuiește pe Muntele 

Sionului” este văzută de toți comentatorii ca și având calități mesianice și răscumpărătoare. Muntele 

Sionului este înțeles ca și un termen ce are conotații mesianice. Prin urmare, ar trebui să înțelegem 

profeția lui Isaia ca fiind escatologică. Atât Emanul cât și Maher-Șalal-Haș-Baz confirmă o victorie a 

Casei lui David. Prima victorie este asupra lui Sanherib, regele Asiriei, care atacă Iuda, și a doua 

victorie va fi la sfârșitul erei, ultima victorie pe care Mesia o va aduce. Există un motiv adițional pentru 

care să credem că profeția din Isaia 7:14 este de natură mesianică. În capitolul 9 din Isaia apare un 

pasaj în care Dumnezeu vorbește despre a trimite salvarea Sa: 

 

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, 

Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească și o 

pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini 

prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor” -Isaia 

9:5-6 

 

Aceste versete fără nici o urmă de îndoială se referă la Mesia. În același fel în care Isaia 7:14 vorbește 

despre un copil născut ca și Emanuel - Dumnezeu cu noi - într-un mod divin, la fel și Isaia 9:5 face 

referire la un copil de origine divină care este numit: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 

veșniciilor, Domn al păcii. Așadar, Isaia 7:14 și Isaia 9:5 fac referire la același copil - Mesia. Sunt acei 

(Rashi de exemplu) care cred că este greșit să gândești că acest copil din Isaia 9:5 este numit „Minunat, 

Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor”.. Ei mențin faptul că Dumnezeu este cel care este 

„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor”, în timp ce titlul de „Domn al păcii” face 

referire la Mesia. O astfel de interpretare nu este corectă din punct de vedere gramatic și este respinsă 

de către Talmud (vezi Tractate Sanhedrin 94a). 

 

Din nou există evidență ca să susțină ideea că Mesia, care va sta pe tronul lui David, este Dumnezeu 

încarnat, care a intrat în această lume fiind conceput de Duhul lui Dumnezeu în pântecul unei fecioare. 

De ce o fecioară? În următoarea secțiune vom investiga această întrebare și vom oferi o atenție în plus 

despre cum Isaia capitolele 7-9 au legătură cu Isaia, capitolele 10-12. 



Capitolul 7 

 

Emanuel încheierea 

 

 

În primul capitol, am văzut prin povestea lui Rut și Boaz faptul că, caracterul lui Mesia este exprimat 

ținând poruncile din Tora. Cu alte cuvinte, Mesia va ține în mod perfect Tora și va fi un exemplu viu de 

neprihănire. Vom vedea că acest fapt este strâns legat prin moștenire de rolul Său ca și Răscumpărător. 

Chiar dacă Mesia vine din linia genealogică a lui David, Isaia ne spune că există un aspect divin al lui 

Mesia. Acest aspect are legătură nu doar cu comportamentul Său, că va trăi o viață neprihănită, sfântă, 

fără păcat, ci și cu identitatea Sa. Isaia folosește numele de Emanuel (Isaia 7:14) nu doar pentru a arăta 

legătura cu Dumnezeu, dar și a proclama faptul că Mesia este de fapt Dumnezeu într-un trup fizic. Cum 

este posibil ca Dumnezeul Atotputernic să locuiască într-un trup uman? Cei care pun această întrebare 

fac presupunerea incorectă că dacă Dumnezeu intră într-un trup uman, El încetează să mai fie 

omniscient. Acesta nu este cazul. Biblia ne spune că Dumnezeu a locuit în Templu (în Sfânta Sfintelor), 

dar El nu a încetat să fie în ceruri. Nimeni nu se gândește la asta. Savanții au arătat corect faptul că 

Templul (Casa lui Dumnezeu) are un statut unic, dar nu a încălcat peste omniprezența lui Dumnezeu. În 

acest fel, Mesia, care este numit nu doar Emanuel, ci și Dumnezeu Atotputernic, Părintele Veșniciilor, 

de către Isaia, are și statutul de a fi Divin. În nici un fel, acest conceput, nu atacă conceptul cum că 

Dumnezeu este Unul. Nimeni nu a propus niciodată un aspect multiplu al lui Dumnezeu datorită 

faptului că Dumnezeu locuia în Templu și în ceruri în același timp. Așadar, nu ar trebui să atacăm 

unitatea lui Dumnezeu datorită divinității lui Mesia. 

 

Isaia 7:14 nu vorbește despre o naștere supranaturală, ci despre o concepere supranaturală, nașterea din 

fecioară. De ce a fost necesar pentru Mesia să intre în lume printr-o fecioară care a rămas însărcinată cu 

un copil de la Duhul Sfânt? Ieremia capitolul 22 ne oferă un răspuns interesant. În acest capitol, 

Ieremia vorbește despre Ioachim, regele lui Iuda. Bărbatul a fost un conducător rău despre care Ieremia 

a profețit că nu va produce nici un moștenitor care să stea pe tronul lui David (Ieremia 22:28-30). 

Regele Nebucadnețar a trimis și l-a adus pe Ioachim în Babilon cu unele din lucrurile din templul din 

Ierusalim și l-a făcut pe fratele său, Zedechia, rege (2 Cronici 36:10). Zedechia a fost ultimul rege al lui 

Iuda, și astfel, nici un urmaș al lui Ioachim nu a urcat pe tronul lui David. Dar cum rămâne cu 

următorul rege al lui Israel, Regele Mesia? Potrivit cu legea evreilor, nu orice urmaș al lui David se 

poate califica ca să fie Mesia, ci unul din linia genealogică regală. Aceasta pune o problemă serioasă 

pentru un candidat mesianic. Cum se poate să fi din linia genealogică regală și să nu fi un urmaș al lui 

Ioachim? Soluția este că Mesia este din linia genealogică regală, fiind un urmaș legal al regelui David, 

dar nu prin sânge, nevoia pentru nașterea din fecioară. Acest lucru înseamnă că linia genealogică a 

copilului (determinată de tată) este regală, deoarece Iosif, tatăl legal al lui Yeshua, a fost din linia 

genealogică a lui David. Yeshua a fost conceput fără sămânță umană, adică prin Duhul Sfânt. Acesta 

este semnul cerut de profeția lui Isaia (vezi Isaia 7:14). Aceasta ar explica cum copilul se poate să fie 

numit Dumnezeu Atotputernic și Părintele veșniciilor. 

 

Isaia 9:5-6 confirmă o victorie mare pentru Israel prin Mesia, când Împărăția eternă este stabilită. 

Profetul confirmă promisiunea erei mesianice prin cei doi copii care sunt menționați în Isaia capitolul 7 

și 8. Primul copil, Emanuel, despre care se vorbește și în Isaia 9:5-6, este cel care aduce victoria ultimă 

a lui Israel asupra dușmanilor lor, atât spiritual cât și fizic. Al doilea fiu, menționat în capitolul opt, 

Maher-Șalal-Haș-Baz, este atașat de o profeție diferită. În același mod în care istoria a dovedit că 



profeția cu privire la fiul lui Isaia, Maher-Șalal-Haș-Baz, a fost adevărată, la fel, Israel ar trebui să aibă 

încredere că în zilele din urmă Dumnezeu va împlini profeția cu privire la Emanuel: 

 

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, 

Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească și o 

pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini 

prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor” -Isaia 

9:5-6 

 

Ieremia 30:7 vorbește despre o perioadă când Israel va trece printr-o perioadă dificilă prin necazuri și 

încercări printr-o persecuție intensă. La final, Israel se va întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Această 

perioadă va lăsa națiunea odată cunoscută ca și glorioasă, asemănată cu un copac în floare, ca nimic 

mai mult decât un butuc (Isaia 6:13). Dar printr-un vlăstar, Israel se va întoarce la Dumnezeu: 

 

„Apoi, o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se 

va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de 

frică de Domnul.” Isaia 11:1-2 

 

Nu există nici o dezbatere în iudaism că Isaia 11:1 vorbește despre Mesia. De asemenea, după ce 

profetul Ieremia profețește că nici unul dintre urmașii lui Ioachim nu va conduce niciodată pe tronul lui 

David, el profețește despre Mesia și-L numește Domnul neprihănirii: 

 

„Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David, o Odraslă neprihănită. El va împărății, va lucra 

cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea Lui, Iuda va fi mântuit și Israel va 

avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i-L vor da: DOMNUL NEPRIHĂNIREA 

NOASTRĂ!” Ieremia 23:5-6 

 

În pasajul ce urmează imediat, Ieremia vorbește despre exodul final, adică Răscumpărarea finală: 

 

„De aceea iată vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din țara 

Egiptului pe copiii lui Israel!’ Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos și a adus înapoi sămânța 

casei lui Israel din țara de la miazănoapte și din țările în care îi risipisem!’ Și vor locui în țara lor.” -  

Ieremia 23:7-8 

 

Ieremia dezvăluie că lucrarea lui Mesia de răscumpărare va aduce neprihănirea noastră. 

 

Care sunt câteva dintre caracteristicile lui Mesia? Care sunt câteva din urmările răscumpărări? Aceste 

probleme le vom dezvolta în cele ce urmează, și vom arăta legătura dintre Isaia capitolul 11 și 12. 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 8 

 

Mesia și Duhul lui Dumnezeu 

 

Povestea exodului din Egipt face clar faptul că omul nu se poate mântui pe sine, și doar Dumnezeu 

poate fi Răscumpărător. De aceea copiii lui Israel au strigat la Dumnezeu (Exod 2:23-24) în timpul 

opresiunii lor. Dumnezeu a auzit plânsetele lor și l-a ridicat pe Moise ca să aducă răscumpărarea fizică 

evreilor. Exodul din Egipt slujește ca și un exemplu pentru răscumpărarea finală. Adică, putem învăța 

multe dintre principiile fundamentale ale răscumpărării studiind ceea ce a avut loc în Egipt și cum 

Dumnezeu a adus aceste schimbări. Cu toate acestea, în timp ce prima răscumpărare a avut o 

dimensiunea spirituală, nu a adus o schimbare în lume. Așadar, prima răscumpărare a fost în principal 

de natură fizică, adică, exodul fizic al Israeliților din Egipt, în timp ce răscumpărarea finală va fi în 

principal de natură spirituală. Această răscumpărare finală aducă de Mesia va aduce și o schimbare 

totală în lumea în care omul locuiește. 

 

Isaia, capitolul 11 îl descrie pe Mesia și ceea ce El va face. Cu primul verset, ni se amintește că MEsia 

trebuie să fie din casa lui Iuda și un urmaș al lui Isai, conform cărții lui Rut, despre care am discutat în 

primul capitol. Cuvintele din Isaia 11:1 sunt exact așa cum spune: „O Odraslă va ieși din tulpina lui 

Isai ...” Isaia se referă la casa lui Isai, adică împărăția davidică, ca și o tulpină deoarece nu a mai fost 

un rege din linia lui David în Israel, din timpul exilului babilonian, cu peste 2500 de ani în urmă. Isaia 

11:1 îl descrie pe următorul rege al lui Israel, Regele Mesia. În a doua jumătate a versetului, în loc să 

facă referire la Mesia ca și la o nuia, cuvântul din ebraică care înseamnă „ramură” este folosit, care 

împarte aceeași rădăcină ca și numele satului Galilean, Nazaret. Acest fapt poate să insinueze faptul că 

Mesia va fi cumva legat la satul Nazaret. 

 

Apoi, Isaia ne spune că Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste Mesia. Acest duh dezvăluie multe 

atribute: înțelepciune și înțelegere, sfat și tărie, cunoștințe și frica de Domnul. Prin aceste atribute, 

Mesia va aduce dreptatea divină în lume și va rezolva problema răului. Începând cu versetul șase, 

profetul spune: 

 

„Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de 

leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; vaca și ursoaica vor paște la un loc și 

puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei 

năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio 

pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării 

de apele care-l acopăr.” - Isaia 11:6-9 

 

Rambam vede acest pasaj ca și metaforic și îl înțelege în legătură cu Israel și națiunile. El spune că 

neamurile vor recunoaște în sfârșit conducerea Israelului în timpul zilelor lui Mesia și nu se vor mai 

răzvrăti și nu vor mai persecuta Israelul, ci se vor supune legii din Tora și chiar vor ajuta poporul evreu 

în chemarea lor. Alții iau acest pasaj mai mult în mod literal. Chiar dacă Rambam descrie ceva ce va 

avea loc, acest pasaj din Isaia nu are legătură cu aceasta. Această secțiune descrie corect o schimbare 

din lume în care omul va locuit într-o nouă realitate similară cu Grădina Edenului, unde atât omul cât și 

animalele sălbatice coexistau în pace și erau ierbivore. În Grădina Edenului, animalele erau într-o 

supunere perfectă față de om, și nu făceau rău omul și nici nu se luptau între ele. În esență, conducerea 



lui Mesia va aduce neprihănire, dreptate și pace, atât fizic cât și spiritual. Ce din conducerea lui Mesia 

va aduce aceste transformări uimitoare? Finalul din Isaia 6:9 răspunde la această întrebare: 

 

„...pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” 

 

Mulți au spus corect cunoașterea lui Dumnezeu este bazată pe adevăr. Adevărul Cuvântului lui 

Dumnezeu este cel care va umple pământul și va aduce neprihănire, dreptate și pace. Nu doar 

învățăturile lui Mesia și întărirea adevărului vor influența condiția lumii, ci El Însuși va avea TOT 

adevărul. Așa cum am arătat în articolele precedent, Mesia, chiar dacă era om, era și divin. 

 

În Isaia 11:10, cititorul este informat de faptul că Mesia va avea un loc de odihnă care este glorios: 

 

„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un ‘steag’ pentru popoare, neamurile se vor întoarce la El și 

locuința Sa este glorioasă.” 

 

Aceasta înseamnă că Mesia va stăpâni peste Împărăția Sa dintr-o locație glorioasă. Datorită faptului că 

prezența lui Dumnezeu a locuit peste Chivotul Legământului, eu cred că Mesia va conduce stând pe 

kapporet, capacul din aur curat de pe Chivotul Legământului (Exod 25:8-22). Isaia 11:10 descoperă 

câteva lucruri importante. Primul, cuvântul tradus aici ca și „steag” este tradus de obicei ca și 

„miracol”. O apariție interesantă a acestui cuvânt se găsește în Numeri 21:8: 

 

„Domnul a zis lui Moise: ‘Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va 

privi spre el va trăi.’” 

 

Experții lingvistici dezvăluie două aspecte importante a cuvântului din ebraică tradus aici ca și „steag”: 

ei spun că acest cuvânt conține două elemente - victorie/izbăvire și ceea ce este miraculos. Așadar, 

Mesia este cel care va sta înaintea oamenilor ca și cel care a oferit, nu doar lui Israel, ci și neamurilor, o 

victorie miraculoasă - răscumpărarea finală. Israel a arătat o lipsă de credință în Dumnezeu, în pustiu, și 

lipsa credinței conduce la păcat, care la rându-i conduce la moarte (motivul pentru care Dumnezeu a 

trimis șerpii în tabără). Singura soluție a fost pentru oameni să demonstreze credință. Mulți au întrebat 

de ce i s-a poruncit lui Moise să facă un șarpe înfocat ca și soluția la problemă în loc sa-i ceară lui 

Dumnezeu ca să îndepărteze pur și simplu șerpii. Motivul este pentru că șarpele înfocat pe care l-a 

făcut Moise a asigurat o alegere pentru oameni. Odată ce au fost mușcați, au trebuit să decidă să se 

încreadă în Dumnezeu și să răspundă prin credință în providența Sa pentru izbăvirea sau să rămână fără 

credință și să moară. La fel va fi și în zilele lui Mesia, fiecare persoană trebuie să decidă dacă să-l 

accepte pe Mesia și lucrarea Sa miraculoasă de mântuire din păcat, sau să-l respingă și să moară din 

împărăția ce va veni. 

 

Cartea Daniel vorbește despre apariția lui Mesia pe pământ și dezvăluie faptul că El se va coborî din 

ceruri: 

 

„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și 

putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. 



Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăția Lui nu va fi nimicită 

niciodată.” - Daniel 7:13-14 

 

Daniel dezvăluie faptul că Mesia venind pe norii cerului pentru a stabili Împărăția Sa în timp ce 

profetul Zaharia informează cititorul că Mesia va ajunge pe Muntele Măslinilor: 

 

„Ci Domnul Se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei. 

Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; 

Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare: 

jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.” - Zaharia 14:3-4 

 

După ce Mesia va ajunge pe Muntele Măslinilor, El va intra în zona Templului, și, așa cum Isaia 

profețește, „...Vlăstarul lui Isai va fi ca un ‘steag’ pentru popoare, neamurile se vor întoarce la El și 

locuința Sa este glorioasă.” Așa cum am menționat mai devreme, acest loc de odihnă este locat în 

Sfânta Sfintelor. Atunci când Mesia își va lua locul exact din care Moise a auzit vocea lui Dumnezeu 

vorbind (Numei 7:89) Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită pe pământ. Profetul Isaia scrie cu privire 

la această zi în Isaia 12. 

 

Isaia 12 se deschide cu mulțumire la faptul că mânia lui Dumnezeu s-a potolit prin lucrarea lui Mesia. 

Versetul 2 și 3 proclamă cu tărie că Dumnezeu însuși este mântuirea. Este important de notat faptul că 

aceste versete de deschidere sunt recitate în serviciul de rugăciune Havdalah, care încheie Sabatul. 

Iudaismul vede o legătură între Sabat și Împărăția lui Dumnezeu. Isaia 12 continuă cu descrierea 

Împărăției lui Mesia, spunând că nu frica, ci credința vor caracteriza conducerea lui Mesia, dar că pacea 

va fi experimentată de locuitorii Împărăției. Când neprihănirea și dreptatea și pacea sunt stabilite, 

oamenii nu vor avea nici un obstacol în a se închina lui Dumnezeu. La sfârșitul lui Isaia 12, muzica și 

lauda sunt menționate ca și răspuns natural la cunoașterea Domnului care va umple lumea. Ierusalimul 

este numit Sion, un termen al împărăției pentru Ierusalim în starea răscumpărătoare. În final, Isaia 12 

amintește locuitorii pământului să triumfe și să strige de bucurie pentru Cel Sfânt, adică Dumnezeu 

(Mesia), care este în mijlocul oamenilor. 

 

Capitolul 9 

 

Rashi și Isaia capitolul 53 

 

Rashi, Rabi Shlomo Yitzhaqi, a fost un comentator faimos rabinic din Franța. El a trăit în secolul al XI-

lea și a scris comentarii pe Biblia în ebraică și asupra Talmudului. El este considerat unul dintre 

savanții evrei de top, și lucrările sale sunt văzute astăzi ca și  baza pentru a înțelege corect interpretarea 

pentru Tora scrisă și orală. 

 

Capitolul 53 din Isaia este un pasaj critic în a înțelege lucrarea lui Mesia. Toți învățători sunt de acord 

că Mesia este Răscumpărătorul, dar un răscumpărător în ce sens? Mesia va mântui Israelul și pe cei din 

națiuni care se întorc la El, în credință. Într-un mod asemănător, exact cum evreii s-au încrezu în mielul 

de Paște în Egipt ca să aducă salvarea fizică a Israelului din sclavie, la fel ne va asigura Mesia 

răscumpărarea păcatelor, greșelilor și fărădelegilor. Cum anume va face Mesia acest lucru? 

 



Isaia vorbește despre un slujitor care suferă în partea a doua din Isaia 53. Identitatea acestui slujitor 

suferind este o problemă dezbătută. Din moment ce Isaia 53 este unul dintre cele mai cunoscute pasaje 

care se ocupă cu acest concept a-l slujitorului suferind, nu ar trebui oare să verificăm ceea ce Rashi 

spune despre Isaia 53, pentru a rezolva problema? Răspunsul nu este atât de simplu: comentariul lui 

Rashi pe cartea Isaia declară faptul că slujitorul suferind este Israel (poporul evreu). Cu toate acestea, 

Rashi mai apoi se contrazice în problema cu Isaia, în comentariul său asupra Talmudlui. În secțiunea 

numită Sanhedrin, el spune că Isaia vorbește într-adevăr despre Mesia în capitolul 53. Este important 

de notat că Rashi nu doar că vede Isaia 53 ca și vorbind despre Mesia în comentariul său asupra 

Meseket Sanhedrin, ci Talmudul însuși folosește Isaia 53 să asiste în a înțelege lucrarea și natura lui 

Mesia. 

 

Înainte de a studia capitolul 53 din Isaia, haideți să ne ocupăm de întrebarea, „De ce Rashi se contrazice 

cu Rashi?” Trebuie notat faptul că Isaia, capitolul 53 a fost văzut ca și un pasaj mesianic de majoritatea 

savanților de-a lungul anilor. În cartea Faptele Apostolilor, un evreu care se reîntoarce în Etiopia după 

ce a venit la Ierusalim să sărbătorească o sărbătoare a fost văzut de Filip, citind scripturile în timp ce 

călătorea. Filip s-a apropiat de el și a aflat că omul citea din Isaia capitolul 53. Bărbatul nu știa despre 

cine vorbește profetul. De fapt, el i-a pus lui Filip următoarea întrebare: 

 

„...rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” - Fapte. 8:34 

 

Este semnificativ faptul că evreul din Etiopia nu a considerat niciodată posibilitatea că se poate ca 

profetul să vorbească despre Israel ca și slujitorul suferind. Filip a răspuns omului arătându-i multe alte 

scripturi cum că profetul vorbea într-adevăr despre Mesia. Deci, pentru mai bine de o mie de ani înainte 

de Rashi, savanții, în mod special cei creștini, au observat acest capitol ca vorbind despre Mesia. Se 

poate ca Rashi să se fi simțit presat să găsească o altă interpretare pentru această secțiune când a scris 

comentariul său asupra cărții Isaia. Rashi știa că pentru a interpreta acest pasaj ca vorbind despre Mesia 

ar fi problematic în dezbaterea împotriva celor care văd acest pasaj descriind suferințele lui Isus. 

Așadar, Rashi a oferit o interpretare diferită, una care era diferită de celelalte comentarii oferite de alți 

evrei și diferită de autoritatea Talmudului. 

 

Este interesant faptul că astăzi, iudaismul este foarte rapid în a urma interpretarea lui Rashi din 

comentariul său asupra cărții Isaia și să ignore ceea ce însuși Rashi a scris în comentariul său în 

Talmud. Chiar dacă această tendință slujește dorinței iudaismului ca un tot de a respinge posibilitatea că 

Isus este Mesia, există o problemă majoră cu acceptarea perspectivei lui Rashi că slujitorul suferind din 

Isaia 53 este Israel. Așa cum am spus deja, Talmudul nu este un comentariu asupra scripturii, ci este 

văzut, de iudaismul ortodox ca și scriptura însăși și prin urmare, perspectivele Talmudului îi leagă. 

Așadar, cei care aderă iudaismului ortodox nu sunt liberi să fie în dezacord cu Talmudul. Ce spune mai 

exact Talmudul (Meseket Sanhedrin) despre Mesia, în relație cu Isaia 53? 

 

Într-o secțiune anume, Talmudul începe să discute numele lui Mesia, nu cu scopul de a afla numele 

literal al lui Mesia, ci mai degrabă pentru a prezenta termenii care-L descriu pe El și pentru a ajuta 

cititorul să înțeleagă caracterul și munca Sa (pag. 98 partea „b” Sanhedrin, Gamara). În această 

discuție, cinci nume sunt oferite, și pentru a menține regulile de a interpreta Talmudul, toate cele cinci 

nume sunt relevante în a asista cititorul în a-L înțelege pe Mesia. Pentru scopurile noastre, ne vom 

ocupa doar de al cincilea nume. Textul ne spune că Rabanan oferă numele „Kheevahrah” ca și numele 

lui Mesia care înseamnă piele palidă. Textul spune de fapt: 



 

„Rabanan spune, Palid în casa lui Rabi în Numele lui (Mesia), deoarece este scris…” 

 

Apoi, Talmdul citează din Isaia 53:4: 

 

„Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că 

este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.” 

 

Rashi a crezut că această secțiune îl descrie pe Mesia care este lovit de lepră, și din moment ce 

Rabanan folosește numele de Kheevahrah (palid sau alb) pentru a lega acest lucru cititorului. Este 

important faptul că Talmudul leagă trei puncte cruciale pe care iudaismul ortodox nu le poate respinge 

și nici măcar nu le poate dezbate. Ci mai degrabă, fiecare evreu ortodox trebuie să accepte aceste 

puncte: 

 

1. Isaia, capitolul 53 nu este legat de Israel, ci de Mesia. 

2. Mesia suferă pentru păcate cu scopul de a aduce răscumpărarea. 

3. A fost în planul lui Dumnezeu să-l lovească pe Mesia pentru a îndeplini acest scop. 

 

Acum, odată ce am enumerat toate acestea potrivit cu iudaismul ortodox, Isaia 53 este despre Mesia, 

haideți să studiem aceste versete mai îndeaproape. 

 

În acest capitol vom pune baza pentru o înțelegere corectă a lui Isaia 53 prin a pune contextul oferit de 

Isaia 52:7-10. Aceste câteva versete oferă o perspectivă interesantă la subiectul discuției noastre. Isaia 

52:7 începe să dezvăluie cititorului că este planului lui Dumnezeu să stăpânească pe pământ în mod 

personal. Acest verset începe făcând o afirmație că venirea lui Mesia va aduce o schimbare 

semnificativă în lume. Mesia, care este lumina lumii, va veni în timpul unei perioade de întuneric 

spiritual. Înainte de venirea lui Mesia, lumea va fi în tulburare și va suferi greutăți. Până acum, savanții 

se referă la Ieremia 30:7: 

 

„Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov 

va fi izbăvit din ea.” 

 

Cine va face lucrarea de mântuire? Mesia! Isaia vorbește despre aceste schimbări de la necaz, greutăți 

și suferință șa cea de „plăcere”: 

 

„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui 

ce aduce vești bune, care vestește mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ‘Dumnezeul tău 

împărățește!’” - Isaia 52:7 

 

De ce vorbește profetul despre această plăcere pe munți? În scrierile profetice, munții sunt adesea 

relaționați cu scaune de guverne. Prin urmare, ceea ce este scris în acest verset este aceea că Mesia nu 

va stăpâni doar peste Israel, ci va aduce conducerea Sa neprihănită fiecărui națiuni. Observați că acest 

verset se încheie cu proclamația Sionului, „Dumnezeul tău împărățește”. Atunci când vorbim despre 

conducerea lui Dumnezeu în Sion este semnificativ ceea ce următorul verset ne spune: 



 

„Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se 

întoarce Domnul în Sion.” - Isaia 52:8 

 

Contextul este clar în acest verset. Isaia nu vorbește despre Shekinah (plinătatea prezenței lui 

Dumnezeu), ci Mesia își începe conducerea Împărăției Sale și își ocupă locul pe tronul lui David. Acest 

eveniment nu este doar plin de bucurie, dar implică și o schimbare spirituală în oameni, o schimbare 

care este focusul următorului verset: 

 

„Izbucniți cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe 

poporul Său și răscumpără Ierusalimul.” - Isaia 52:9 

 

Acest verset vorbește despre lucrarea de răscumpărare pe care Mesia a împlinit-o. Bineînțeles că 

mântuirea se centrează pe ocuparea cu păcatul. În timp ce Isaia 53 ne dezvăluie cum are loc această 

răscumpărare, profetul dorește să anunțe identitatea lui Mesia în capitolul 52: 

 

„Domnul Își descoperă brațul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului 

vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” -Isaia 52:10 

 

Este foarte semnificativ faptul că acest verset descrie o revelație. Ce este dezvăluit? Identitatea lui 

Mesia. Cum este Mesia dezvăluit? El este revelat ca și „brațul cel sfânt al Domnului”. Termenul de 

„braț” este un cuvânt vital pentru a asista cititorul în a înțelege identitatea lui Mesia. Așa cum a fost 

spus de atâtea ori înaintea, cuvintele în ebraică vin din rădăcini de cuvinte care asigură cititorului o 

înțelegere mai profundă a unui anumit cuvânt folosit. În acest caz, cuvântul „braț” vine de la rădăcina 

cuvântului care înseamnă „a semăna o sămânță”. Așadar, subiectul ar fi „sămânță”. În 1 Samuel 

capitolul 1, Ana ( o soție stearpă) se roagă Domnului pentru un fiu: 

 

„Ea a făcut o juruință și a zis: ‘Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre 

întristarea roabei Tale, dacă-ți vei aduce aminte de mine, și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da 

roabei Tale un fiu (cuvântul este „sămânță” într-o formă masculină), îl voi închina Domnului pentru 

toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui.’” - 1 Samuel 1:11 

 

Observați că, acest cuvânt tradus de obicei prin „sămânță” aici este tradus ca și „fiu”. Care este legătura 

dintre cuvântul „sămânță” și cuvântul „fiu”? În același mod în care o sămânță vine de la o plantă sau un 

copac, la fel, un copil vine de la părinții săi. În esență, un fiu este o extensie a tatălui său. Această idee 

de „extensie” este de asemenea exprimată în cuvântul ebraic pentru „braț” care vine de la cuvântul 

rădăcină „sămânță”: la fel cum un fiu este o extensie a tatălui, la fel este și brațul pentru trup. 

 

Isaia vorbește despre Mesia ca și „brațul sfânt al Domnului” pentru a sublinia un alt aspect care se 

potrivește contextul lucrării de răscumpărare a lui Mesia. Care este acest aspect? Cuvântul care este 

tradus ca și „braț” se referă la partea de sus a brațului. Această porțiune a brațului a fost văzută ca și 

porțiunea de alegere a unui animal care era sacrificat Domnului în serviciul din Templu. Pe platoul de 

Paște, zeroah care reprezintă mielul de Paște este numită folosind același cuvânt pe care Isaia îl 

folosește în 52:10 ca să descrie „brațul sfânt”. Este, de asemenea, semnificativ faptul că mielul a fost 

oferit pentru a salva primul fiu născut al familiei, din nou legând conceptul frumos a unui fiu și jertfă 



de cuvântul ebraic care Isaia transmite că înseamnă „braț”. Isaia dorește în mod clar să dezvăluie 

cititorului faptul că Mesia, Fiul lui Dumnezeu care va fi jertfit ca să aducă mântuirea Israelului. 

 

Capitolul 10 

 

Mesia și Isaia 53 

 

Nu există nici o îndoială că Isaia capitolul 53 vorbește despre Slujitorul suferind al lui Israel, din 

moment ce pasajul care precede capitolul 53 spune: 

 

„Iată, Robul Meu va propăși; Se va sui, Se va ridica, Se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a 

fost o pricină de groază - atât de schimonosită Îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea Lui de 

a fiilor oamenilor - tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împărații vor 

închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisese și vor auzi ce nu mai auziseră.” - Isaia 52:13-15 

 

Potrivit cu Talmudul și comentariul lui Rashi asupra Talmului (Sanhedrin 98), Isaia 53 vorbește despre 

Mesia. Prin urmare ce învață cititorul din acest capitol? Capitolul se deschide cu o chemare la a fi 

credincios proclamației care a fost auzită: 

 

„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul/sămânța/fiul (vezi capitolul anterior 

pentru discuția asupra acestui cuvânt) Domnului?” -Isaia 53:1 

 

Subiectul acestui verset, „brațul Domnului”, apare în câteva locuri în profețiile din Isaia (vezi Isaia 

40:10, 51:5, 51:9, 52:10, 59:16, 63:5). Din aceste pasaje este clar faptul că „brațul Domnului” este 

instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește să aducă mântuire, răscumpărare și Împărăția la poporul 

Său Israel. Aceasta este exact ceea ce Mesia va face; așadar, există o relație moștenită între „Brațul 

Domnului” și Mesia. Chiar dacă Isaia folosește un limbaj diferit în 53:2, ideea este aceeași afirmată în 

isaia 11:1 - că un vlăstar va ieși din butucul lui Isai: 

 

„El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea 

nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne 

placă.” - Isaia 53:2 

 

Așadar, Mesia nu doar că va suferi, dar suferința Sa va fi așa de mare încât îl va face pe Israel să-L 

respingă și să nu-i ofere nici o considerație sau semnificație. Este important de arătat că Mesia nu este 

doar respins, ci de două ori textul folosește cuvântul „disprețuit”: Israel va arăta sfidare totală față de 

Mesia.Isaia face clar de la începutul următorului verset, că o astfel de sfidare nu este răspunsul corect la 

suferința lui Mesia, ci mai degrabă este parte din planul lui Dumnezeu pentru răscumpărare. Isaia scrie 

în 53:4: 

 

„Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că 

este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.”  

 



Așa cum am spus anterior, Rashi se contrazice cu sine însuși în legătură cu la cine se referă acest 

capitol. Când scrie despre Isaia 53:4 în folosirea sa în Talmud, Rashi afirmă clar faptul că acest capitol 

este despre Mesia. Cu toate acestea, când ajunge la acest capitol în comentariul său asupra lui Isaia, el 

afirmă că Israel (poporul evreu) este subiectul. Este destul de ciudat că iudaismul, în majoritatea parte, 

aderă la perspectiva lui Rashi din comentariul său asupra lui Isaia, în loc să afirme afirmația obligatorie 

a Talmudului (din moment ce Talmudul este considerat să fie Sfânta Scriptură pentru iudaismul 

ortodox). Viziunea lui Rashi a faptului că Israel este subiectul este fără fundament, pronumele 

personale din Isaia 53 face interpretarea lui Rashi problematică: „ a purtat bolile noastre și suferințele 

noastre”. Trebuie doar să ne punem întrebarea, „La cine se referă cuvântul noastre?” Răspunsul 

evident este Israel. Prin urmare, cum poate Israel să fie subiectul și obiectul acestui verset? 

 

Primul cuvânt din Isaia 53:4 este important în a ajuta cititorul să înțeleagă contextul corect al acestui 

verset. După ce afirmă greșeala oamenilor în a nu-l estima pe Mesia așa cum trebuie, ba chiar îl resping 

și îl disprețuiesc, versetul 4 se deschide cu cuvântul pe care Ediția Stone a Bibliei în ebraică îl traduce 

„Dar în adevăr.” Această frază cuprinde intenția lui Isaia. El dorește să arate cum cele două versete 

anterioare dezvăluie un răspuns incorect a oamenilor, un răspuns în a eșua să creadă adevărul profeților. 

Versetul 4 subliniază faptul că aspectul neobișnuit a lui Mesia se datorează suferințelor pe care le-a 

îndurat pentru Israel. Este semnificativ faptul că Isaia 53:4 ne spune că Mesia a fost „lovit de 

Dumnezeu și smerit”. Aceasta înseamnă că Mesia fiind „Slujitorul suferind” este parte din planul lui 

Dumnezeu de a aduce răscumpărarea lui Israel. Talmudul de asemenea, subliniază faptul că Mesia 

trebuie să sufere și să fie disprețuit pentru a plăti prețul pentru păcatele noastre. Aceasta este de 

asemenea menționat în următorul verset din textul nostru: 

 

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă 

pacea, a căzut peste El și, prin rănile Lui, suntem tămăduiți.” - Isaia 53:5 

 

Am tradus cuvântul din ebraică de la începutul versetului ca și „profanat” deoarece cuvântul din 

ebraică implică un fel de pângărire. Isaia 53:5 dezvăluie faptul că Mesia a devenit păcat pentru noi: El 

care nu a păcătuit niciodată și este complet neprihănit a fost lovit și smerit de Dumnezeu, deoarece 

păcatele omenirii au fost puse pe El pentru ca noi să găsim răscumpărarea și pacea cu Dumnezeu ( o 

vindecare spirituală). Isaia 53:6 continuă să sublinieze faptul că datorită păcatului omului și vinovăției 

înaintea lui Dumnezeu, Mesia a îndurat o pedeapsă divină: 

 

„Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra 

Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” - Isaia 53:6 

 

Nu poate exista nici o dezbatere că Mesia a suferit în locul omenirii. Un alt fapt semnificativ este acela 

că Mesia a făcut toate acestea de bună voie și fără să se plângă sau să se auto-justifice, un fapt pe care 

Isaia ni-l spune atât de frumos în următorul verset (este de notat faptul că animalele de jertfă sunt 

folosite în această analogie): 

 

„Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o 

oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” - Isaia 53:7 

 



În următorul verset, Isaia dezvăluie faptul că pedeapsa și suferința finală s-au încheiat și că El (Mesia) a 

fost luat (a murit). Profetul ne spune, de asemenea, că acest eveniment a fost ceva ce cei din generația 

Sa nu au putut nici măcar să-l discute; adică un Mesia care suferă era ceva prea dureros ca și măcar să 

fie considerat. Astfel de sentimente sunt exact ceea ce Petru a rostit când Isus a dezvăluit planul lui 

Dumnezeu pentru El de a merge la Ierusalim ca să-și dea viața (vezi Matei 16:21-22). Isaia 53:8 se 

încheie cu o altă afirmație că Mesia a suferit în locul poporului Său: 

 

„El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de 

pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?” - Isaia 53:8 

 

Isaia 53:9 afirmă din noi inocența Sa și bunăvoința Sa de a se supune pedepsei păcatului. Acesta nu era 

păcatul Său, dar așa cum deja am discutat, erau păcatele omenirii. Acest verset este destul de greu de 

tradus dacă nu folosim legile poeziei în ebraică și nu deținem o înțelegere competentă a paralelismului 

în ebraică. Pentru a ajuta într-o traducere corectă, voi pune jos versetul într-un mod care arată 

paralelele: 

 

A fost dat    printre cei răi (plural)     mormântul Său (singular) 

XXXXXX    înaintea unui bogat (singular)    moartea Sa (plural) 

 

Cu privire la    nici o violență     El a făcut 

XXXXXXXX   nici o decepție (a fost)    în gura Lui 

 

Prima frază „Mormântul Său a fost printre cei răi” arată că în ciuda faptului că era fără păcat, Mesia a 

suferit pedeapsa pentru toți păcătoșii și a murit și a fost îngropat. A doua frază „El s-a supus unui 

conducător moartea Sa” este important de înțeles deoarece nu conține cuvintele „A fost dat/ El s-a 

supus”. Cu toate acestea, este înțeles că acele cuvinte trebuiau să fie adăugate pentru a completa ideea 

de secțiune paralelă. Comentatorii rabinici arată că acest cuvânt tradus ca și „bogat” este mai bine 

înțeles ca și un conducător care a fost bogat. Așadar, a fost un anumit conducător cel care i-a dat lui 

Mesia sentința de moarte. Sfârșitul frazei a doua are forma de plural pentru „moarte”, care nu are nici 

un sens până ce înțelegem că în moartea lui Mesia, mulți au murit. Scrie în 2 Corinteni 5:14b-15: 

 

„...dacă Unul (Mesia) singur A MURIT pentru toți, toți deci au murit. Și El A MURIT pentru toți, 

pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce A MURIT și a înviat pentru 

ei. 

 

O traducere mai netedă în engleză și română pentru Isaia 53:9 ar fi: 

 

„Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise 

nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui.” 

 

Isaia 53:10 repetă că a fost dorința lui Dumnezeu să aducă pedeapsa pentru păcat (moartea) pentru 

întreaga omenire asupra lui Mesia. De asemenea, ne arată că deși Mesia a îndurat rușine, parte din care 

ar fi respingerea propriului popor, că într-un final „sămânța” (Israel) va înțelege acest adevăr și va fi 

binecuvântat. Domnul a dorit asta pentru poporul Său, și, datorită rezultatului răscumpărării, El s-a 



desfătat în a-L lovi pe Mesia. Versetul se încheie cu o afirmație că Mesia va îndeplini cu succes 

lucrarea Sa. 

 

„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință...Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru 

păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile 

Lui.” - Isaia 53:10 

 

Fraza pentru a trăi multe zile este un idiom pentru a fi binecuvântat. Apoi, profetul face o afirmație că 

Domnul va vedea lucrarea lui Mesia și va fi mulțumit cu ea. Cum va face Mesia acest lucru? Versetul 

11 spune cu curaj: 

 

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va 

pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor 

lor.” - Isaia 53:11 

 

Capitolul se încheie cu următorul verset, 

 

„De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a 

dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele 

multora și S-a rugat pentru cei vinovați.” - Isaia 53:12 

 

Acest verset arată că răsplata lui Mesia va fi distribuită printre cei care Îl primesc. Cu alte cuvinte, cei 

care acceptă adevărul cu privire la Mesia se vor găsi ca și beneficiari ai mântuirii. O atenție oferită 

acestui verset ne dezvăluie și că mântuirea a fost obținută prin moartea Sa. Chiar dacă Mesia a fost 

considerat păcătos de cei care nu au înțeles scopurile planului lui Dumnezeu, moartea Sa a fost de fapt 

modurile prin care păcatele multora vor fi ispășite. Fraza „va împărți prada cu cei puternici” pare să fie 

o remunerare a morții Sale. Așadar, prin moartea sacrificială a lui Mesia, rezultatul planului lui 

Dumnezeu de răscumpărare este împlinit în viața celor care acceptă moartea lui Mesia ca și plata pentru 

păcatele lor. Chiar dacă de multe ori Israel figurează ca și obiectul lucrării lui Mesia, limbajul acestui 

pasaj, ca și „mulțimi”, „mulți”, și „păcătoși” include pe cei dintre neamuri care răspund într-un mod 

asemănător. 

 

În concluzie, este uimitor că cele doisprezece versete din Isaia capitolul cincizeci și trei, profetul spune 

cititorului de câteva ori că Mesia trebuie să sufere pentru păcat, totuși iudaismul eșuează în a transmite 

cel mai important adevăr. 

 

Capitolul 11 

 

Zaharia și Mesia 

 

Profetul Zaharia dezvăluie multe despre persoana și lucrarea lui Mesia. Mult prea adesea, iudaismul 

adoptă o atitudine de „așteaptă și vezi” cu privire la Mesia. Adică, iudaismul ar prefera să rămână 

diligent în credința că Mesia vine, dar tinde să se rețină din a oferi prea multe informații despre El. 

Rezultatul este că majoritatea oamenilor care aderă la iudaism știu foarte puțin despre identitatea lui 



Mesia, ceea ce El va îndeplini, și cum va face aceste lucruri. Zaharia pe de altă parte, oferă multe 

informații despre aceste probleme, și ar trebui să învățăm din profeția sa să fim pregătiți pentru venirea 

lui Mesia. Talmudul, în Meseket Sanhedrin 98b, intră într-o discuție despre dacă Mesia este dintre cei 

vii sau cei morți; adică, dacă Mesia este dintre cei vii, viu pe pământ și apoi revelat ca și Mesia. Dacă 

Mesia este dintre cei morți, El va fi unul care a trăit înainte, și nu a fost recunoscut ca și Mesia și nici 

nu a terminat toată lucrarea lui Mesia; și nu va fi până la reîntoarcerea Sa când va stabili împărăția Sa 

când El va recunoscut ca Fiul lui David. 

 

Profeția lui Zaharia arată spre faptul că Mesia, care va înfrânge dușmanii lui Israel, este din morți. 

Adică, atunci când Mesia va veni să stabilească împărăția Sa și să îndeplinească lucrarea de 

răscumpărare, aceasta nu va fi prima Sa dată pe pământ. Ce ar trebui să facă mai exact Mesia? Conform 

lucrării bine cunoscute a lui Rambam, „Mishneh Torah” în secțiunea care se ocupă cu legile pentru 

regii lui Israel, el se adresează lucrării lui Mesia. Conform lui Rambam, Mesia va face următoarele: 

 

1. Va restabili împărăția davidică. 

2. Va construi templul din Ierusalim. 

3. Va aduca exilații și-i va întoarce în țara lui Israel. 

4. Va conduce lumea și va impune ascultarea de Tora. 

5. Va lupta războaiele lui Dumnezeu, eliberând poporul evreu de dușmanii lor. 

 

Zaharia vorbește majorității acestor probleme și dezvăluie niște informații vitale despre cel care va 

îndeplini aceste lucruri. Mesajul de bază a lui Zaharia este simplu, de a discerne: Dumnezeu își va 

aminti de legământul Său cu Israel și va răscumpăra poporul său. Numele „Zaharia ” înseamnă de fapt 

„Dumnezeu își amintește”. În acest capitol, ne vom uita în principal la Zaharia 12 și vom aduce alte 

versete din profeția lui să înțelegem mai departe caracterul și lucrarea lui Mesia. Zaharia 12:1 se 

deschide spunând: 

 

„ Povara Domnului, despre Israel...” 

 

Acest capitol vorbește despre o perioadă dificilă pentru Israel pe care națiunile o vor cauza poporului 

evreu. Termenul de „povara Domnului” dezvăluie simplu că această perioadă dificilă pentru Israel este 

parte din lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu din zilele din urmă. Chiar dacă povara despre care 

se vorbește aici este împotriva lui Israel, vom găsi în acest capitol și, de asemenea, în capitolul 14 că 

datorită faptului că sursa poverii este națiunile care vin împotriva poporului evreu în încercarea lor a de 

face război împotriva Ierusalimului, de fapt vor fi acele națiuni cele care vor suferi judecata lui 

Dumnezeu. Este important să înțelegem că există două aspecte ale judecății: condamnarea și 

reabilitarea. Așadar, judecata lui Dumnezeu va servi ca să-i condamne și să-i distrugă pe cei care nu vor 

intra într-un legământ cu El, dar bineînțeles va aduce o mare victorie pentru cei care vor intra cu El în 

legământ. Parte din lucrarea de răscumpărare a lui Mesia este să-i aducă atât pe evrei cât și pe neamuri 

într-o astfel de relație. Doar prin credința în Mesia ca și Răscumpărătorul lui Dumnezeu, așa cum este 

descris de profeți, putem intra într-o relație de tip legământ cu Dumnezeu. Nu este suficient doar să 

crezi că Mesia va face aceste lucruri, dar trebuie să și recunoaștem cine este Mesia și să-l chemăm pe 

nume în viața noastră. 

 

Nu putem sublinia suficient de mult beneficiile unei relații legământ. Scriptura declară că este datorită 

legământului lui Israel cu Dumnezeu că El a acționat să-i răscumpere din sclavia din Egipt: 



 

„Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și 

Iacov.” Exod 2:24 

 

Zaharia 12:1 continuă cu a-și aminti de Dumnezeu ca și creatorul lumii: 

 

„...Domnul, care a întins cerurile și a întemeiat pământul, și a întocmit duhul omului în el.” 

 

Acest verset folosește un limbaj similar cu limbajul pentru crearea lumii. Totuși, contextul pentru 

majoritatea cărții lui Zaharia, în mod special capitolele de la final, sunt evenimentele care vor aduce la 

răscumpărarea lumii. Zaharia folosește fraze care au legătură cu creația deoarece răscumpărarea va 

aduce schimbări transformatoare în lume. Ierusalimul este focusul din Zaharia 12:2 și slujește ca să 

informeze cititorul că Ierusalimul este baza în planul lui Dumnezeu de a aduce răscumpărare lumii: 

 

„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de primprejur și chiar 

pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.” - Zaharia 12:2 

 

Zaharia 14:2 ne oferă o adâncime la ceea ce se referă capitolul 12 - un război pentru Ierusalim. 

 

„Iată, vin ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge 

toate neamurile la război împotriva Ierusalimului...” Zaharia 14:1-2 

 

Deja am discutat faptul că Mesia va conduce din Sfânta Sfintelor, stând pe capacul chivotului 

legământului. Războiul menționat de Zaharia va avea loc deoarece națiunile se vor opune conducerii 

neprihănite a lui Mesia. Zaharia 14:2 afirmă clar faptul că toate națiunile se vor uni să facă război și să 

atace Ierusalimul. Zaharia 12:2 numește Ierusalimul ca și „un pahar de otravă”. Există de fapt un alt 

posibil înțeles pentru cuvântul ebraic tradus ca și „pahar”. Poate să însemne și „poartă”. Ideea este că 

cei ce vor ataca Ierusalimul nu că vor fi doar cei care beau otrava, dar atacând Ierusalimul este ca și 

cum ar trece o linie care definește alianța cuiva, adică dacă cineva face parte din familia lui Dumnezeu 

sau este dușmanul lui Dumnezeu. Următorul verset descrie Ierusalimul ca și o piatră grea care îi va 

zdrobi pe cei ce încearcă să o mute: 

 

„În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor 

fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.” Zaharia 12:3 

 

Acele națiuni care atacă Ierusalimul,nu doar că vor fi zdrobite, ci acele națiuni vor fi defapt tăiate în 

bucățele. Fraza „se vor tăia” se poate să aibă un un înțeles secundar. Există alte locuri în Biblie, așa 

cum am discutat în capitolul 2, care descriu practici păgâne de a-și face tăieturi ca și o închinare unui 

dumnezeu fals sau ca o expresie de jale și tristețe adâncă. Aceasta este similară cu practicile 

iudaismului de „Kriah” - a-și tăia sau a-și sfâșia hainele ca și un semn de căință sau jale pentru cineva 

apropiat. Așadar, Zaharia se poate să spună că acele națiuni care vor ataca Ierusalimul, în zilele din 

urmă sunt conduse de un dumnezeu fals, și până la urmă vor realiza greșeala lor și vor exprima căință și 

tristețe adâncă. 

 



Descriind războiul care va avea loc pentru Ierusalim, Zaharia dezvăluie că Dumnezeu va interveni într-

un mod miraculos lovind caii cu orbire și pe călăreții lor cu turbare. Aceasta poate să facă referire la a 

face armamentul militar al inamicului să nu funcționeze corect și ca cei care îl vor opera să acționeze 

irațional. Zaharia 12:4 conține, de asemenea, o afirmație interesantă: 

 

„În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, 

dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor.” -Zaharia 12:4 

 

Care este semnificația frazei, „dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda”? Israel a fost în exil de 

la distrugerea celui de-al doilea templu și, chiar dacă putem vedea mâna lui Dumnezeu mișcându-se în 

viața poporului evreu în stabilirea statului modern Israel și faptul că le dă victorie în Războiul de 

independență, Războiul de șase zile și Războiul Yom Kippur, Dumnezeu se va mișca în zilele din urmă 

ca să izbăvească poporul evreu într-un mod extraordinar și profund. El va aduce răscumpărarea și va 

stabili împărăția Sa într-un mod atât de măreț încât se va părea că ochii lui Dumnezeu au fost închiși la 

condiția poporului Său pentru ultimii 2000 de ani. 

 

În Zaharia 12:5-8, îl vedem pe Dumnezeu întărind poporul evreu și Ierusalimul întorcându-se la gloria 

de mai demult care va întrece cu mult splendoarea anterioară. Chiar dacă Dumnezeu face Israelul ca un 

foc și pe dușmanii ei ca și pleava, Dumnezeu Însuși va apăra poporul Său într-un mod personal: 

 

„Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul 

oștirilor, Dumnezeul lor’. În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca 

o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar 

Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, 

pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua 

aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca 

David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.” Zaharia 12:5-8 

 

Este foarte clar din următorul verset, că vor exista multe națiuni care se vor uni în opoziție cu planul lui 

Mesia de a stabili Ierusalimul ca și orașul capitală al împărăției: 

 

„În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.” - Zaharia 

12:9 

 

Zaharia 14:2 vorbește despre Ierusalimul ca fiind împărțit la fel ca Apocalipsa 11:2. Există afirmații 

similare despre Ierusalim care trece printr-o perioade intensă de persecuție și suferință dar, la final, 

Dumnezeu Însuși va distruge toate națiunile care vin împotriva poporului evreu și atacă Ierusalimul. 

 

Cuvântul din ebraică tradus ca și „a distruge” din Zaharia 12:9 este un cuvânt puternic care descrie o 

anihilare completă: este de fapt împlinirea a ceea ce Dumnezeu a promis lui Avraam în Geneza 

capitolul doisprezece: 

 

„Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema…” -Geneza 

12:3 



 

Acele națiuni care vor veni să facă război împotriva Ierusalimul se vor găsi luptându-se împotriva 

Dumnezeului adevărat. Datorită faptului că se vor răzvrăti liber și deschis împotriva lui Dumnezeu, 

soarta lor va fi distrugere totală. În lupta din Ierusalim de la final, poporul Israel va trece printr-o oră 

grea și întunecată, dar prin ea Domnul va aduce o schimbare semnificativă spirituală în ei. Zaharia 

12:10 revelează că Dumnezeu va turna Duhul Său peste un anumit grup de oameni din poporul evreu în 

acea vreme și va revela pe cel pe care Gemara îl numește Messiah Ben Yoseph: 

 

„Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de 

rugăciune și își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge 

cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.” - Zaharia 

12:10 

 

Există două grupuri de oameni menționați în acest verset: Casa lui David și locuitorii Ierusalimului. La 

cine se face referire prin aceste descrieri? „Casa lui David” face referire la cei care au credință în 

promisiunile lui Dumnezeu de a trimite un Răscumpărător în zilele din urmă. Este clar că prima parte 

din Zaharia 12:10 descrie același eveniment ca și Isaia 59:20-21: 

 

„’Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele 

lor’, zice Domnul. ‘Și iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: Duhul Meu, care Se odihnește peste 

tine,...” - Isaia 59:20-21 

 

În zilele din urmă, Dumnezeu se va mișca într-un mod unic și puternic și va turna Duhul Său peste cei 

care se pocăiesc de păcat. Când Zaharia menționează „Duhul de har și rugăciune”, la ce se referă? 

Cuvântul tradus din ebraică ca și „har” este similar în înțeles cu cuvântul „milă” sau „iertare”. Există, 

totuși, o diferență foarte importantă. Cuvântul din ebraică tradus ca și „har” are un scop specific atașat 

de el. Acest scop este să stabilească o legătură sau o relație. Observi că Isaia folosește cuvântul 

„legământ” în Isaia 59:20-21. Profetul ne reamintește de ultimul scop al lui Dumnezeu, răscumpărarea: 

dorința Sa este să intre într-o nouă relație de legământ cu poporul evreu. El va turna harul Său peste ei. 

Cuvântul ebraic tradus ca și „suplicație/rugăciune” este derivat de la același cuvânt ca și harul. Așadar, 

versetul acesta din Isaia ne arată, de asemenea, că nu doar că Dumnezeu va asigura ceea ce este necesar 

pentru a ierta poporul de păcatele sale (milă), dar El face asta datorită dorinței Sale mari să aibă o nouă 

relație legământ cu ei și ba chiar crează în ei dorința (duhul de suplicație, rugăciune) să aibă o relație cu 

El. 

 

Așa cum am spus deja, fraza „Casa lui David” se referă la cei care au credință într-un Mesia care vine. 

Termenul de „locuitori ai Ierusalimului” vorbește despre cei care vor moșteni răscumpărarea. În esență, 

termenul „Casa lui David” și „locuitori ai Ierusalimului” nu vorbesc despre două grupuri distincte de 

oameni, ci dezvăluie două aspecte care au de a face cu aceste persoane. Deoarece termenul „David” se 

referă la promisiunea răscumpărării pe care Dumnezeu a făcut-o lui David cu privire la Mesia, „Casa 

lui David” vorbește despre cei care vor fi răscumpărați și li se va da dreptul să intre în Împărăția 

Mesianică. Termenul de „locuitori ai Ierusalimului” vorbește despre cei care vor moșteni rezultatul 

complet al răscumpărării cu toate drepturile și privilegiile care aparțin de el. Așadar, „locuitorii 

Ierusalimului” vorbește de cei care sunt conectați cu Ierusalimul. Ierusalimul este compus din două 

cuvinte în ebraică, primul înseamnă „a moșteni” și al doilea înseamnă „pace”. Așadar, Ierusalim 

vorbește despre cei care vor moșteni pacea. Termenul de pace nu vorbește neapărat despre o situație 



absentă de conflict și război, ci mai degrabă termenul de shalom (pace) este derivat de la un cuvânt care 

înseamnă „a încheia” sau „a termina”. Spre exemplu, în ebraica modernă dacă cineva are o datorie, el 

trebuie să-și împlinească obligația, adică să completeze ceea ce este lipsă. Când își plătește datoria, el 

face pace. De fapt, cuvântul ebraic modern pentru „a plăti” este derivat de la același cuvânt de la care 

vine „pace/shalom”. Așadar, termenul „Ierusalim” înseamnă „cei care moștenesc finalizarea, împlinirea 

voii lui Dumnezeu.” Ce dorește Dumnezeu? Trebuie doar să ne întoarcem la cartea Geneza ca să găsim 

capitolul 12 pentru a vedea că scopul lui Dumnezeu de a crea Israelul a fost să folosească poporul evreu 

ca și un instrument de a binecuvânta familiile pământului. (vezi Geneza 12:3) 

 

A doua jumătate a lui Zaharia 12:10 se ocupă cu modul în care aceste lucruri sunt împlinite, adică 

împlinirea răscumpărării. Când textul spune, „Ei Mă vor căuta…” la cine se referă textul? Este clar din 

context faptul că Dumnezeu vorbește deoarece El vorbește la persoana întâi despre a turna Duhul Său. 

Este interesant faptul că, printre comentatorii creștini și evrei există o înțelegere că Zaharia 12:10 se 

referă la Mesia. 

 

Iudaismul învață că există doi Mesia: Mesia Ben DAvid și Mesia Ben Yoseph. Mesia Ben David este 

Mesia care va înfrânge dușmanii Israelului și va aduce împărăția lui Dumnezeu. Mesia Ben Yoseph este 

văzut ca și un asistent al lui Mesia Ben David și suferă. Unii au spus că Mesia Ben Yoseph este 

slujitorul suferind la care face referire ultimele capitole din Isaia. Talmud ( Gemara, Meseket Sukak) 

spune că Mesia care apare în Zaharia 12:10 este Mesia Ben Yoseph. Există și o perspectivă alternativă 

în aceeași porțiune din Talmud care nu este de acord cu această interpretare și susține că textul se referă 

la inclinația rea a omului. Rabbi Dosa, care este citat în această secțiune din Gamara, este susținătorul 

în a interpreta Zaharia 12:10 ca și o plângere pentru Mesia numit Ben Yoseph care a fost omorât mai 

înainte (vezi Meseket Sukah 52a). O astfel de interpretare posedă un conflict serios pentru Iudaism. 

Este clar din Zaharia 12:9 că Dumnezeu îi înfrânge pe cei care fac război împotriva Ierusalimului și 

poporului evreu la sfârșitul veacului. Perspectiva lui Rambam, care este îmbrățișată de iudaism ca și un 

tot, este aceea că Mesia Ben David va lupta cu dușmanii Israelului la sfârșitul vremii și va aduce 

răscumpărarea finală. Așadar, este problematic să susți că Zaharia 12:10 vorbește despre Mesia Ben 

Yoseph în loc de Mesia Ben David potrivit cu Gemara. 

 

Deoarece „Casa lui David”este menționată în Zaharia 12:10, arată, de asemenea că ceea ce este făcut în 

această secțiune din Zaharia este lucrarea lui Mesia Ben David. Există o dorință printre rabini să 

interpreteze subiectul din Zaharia 12:10 ca și Mesia Ben Yoseph deoarce el a fost lovit/înjunghiat. Atât 

comentatorii evrei cât și cei creștini interpretează rănile menționate în Zaharia 12:10 în legătură cu 

moartea lui Mesia, adică moartea lui Mesia Ben Yoseph potrivit iudaismului. Problema este că cel care 

va aduce victoria pentru Israel în zilele din urmă este Mesia Ben David potrivit tuturor perspectivelor. 

Așadar, cum rămâne cu rănile pe care le menționează Zaharia 12:10? Acestea sunt rănile care aparțin 

lui Mesia Ben Yoseph. 

 

Haideți să reafirmăm problema. Talmudul spune că subiectul din Zaharia 12:10 este Mesia Ben Yoseph, 

slujitorul suferind. Cu toate acestea, lucrarea care este înfăptuită în această secțiune este clar lucrarea 

lui Mesia Ben David (luptând cu dușmanii Israelului și stablind împărăția Sa pe pământ). Așadar, se 

face referire la ambii Mesia potrivit tradiției evreiești, dar doar un Mesia este prezent. Aceasta pune o 

dilemă care nu se poate reconcilia pentru iudaism. Există, totuși, o soluție simplă. Nu sunt doi MEsia, 

ci doar unul. Acest Mesia are două roluri distincte pe care El le va îndeplini la două perioade de timp 

distinctive. Primul Său rol este de a finaliza lucrarea de răscumpărare pentru lume, și al doilea este să 

aducă rezultatele lucrării de răscumpărare în Israel și lumii, adică, împărăția lui Dumnezeu. Zaharia 



capitolul trei oferă o ilustrație interesantă care ajută cititorul să înțeleagă natura lucrării de 

răscumpărare a lui Mesia. 

 

În capitolul trei, profetul Zaharia are o viziune a lui Iosua, marele preot stând înaintea Îngerului 

Domnului cu Satan stând la dreapta sa, acuzându-l. Ca și mare preot, Iosua reprezintă întreaga casă a 

lui Israel. Iosua stă înaintea Domnului îmbrăcat haine pline de praf care reprezintă păcatele poporului 

evreu. În timp ce Iosua stă acolo, Domnul poruncește ca hainele sale prăfuite să fie îndepărtate, 

reprezentând îndepărtarea păcatului. Aceasta este lucrarea de răscumpărare: 

 

„Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: ‘Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe 

el!’ Apoi a zis lui Iosua: ‘Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de 

sărbătoare.’” - Zaharia 3:4 

 

Este rolul lui Mesia ca să plătească prețul răscumpărării pentru întreaga omenire, atât evrei cât și 

neamuri. Este semnificativ că mai târziu în această scenă cerească, Zaharia 3:8 menționează „Slujitorul 

meu, Ramura.” Toți comentatorii leagă această frază de Mesia. Zaharia 3:9 apoi continuă să spună: 

„….voi înlătura nelegiurea țării acesteia.” - Zaharia 3:9 

 

Versetul dezvăluie că într-o singură zi Dumnezeu va face lucrarea necesară ca să răscumpere Israelul și 

lumea. Ba mai mult, faptul că viziunea vorbește despre Iosua ca fiind îmbrăcat cu haine prăfuite și apoi 

curate învață despre o jertfă intermediară. Deoarece marele preot reprezintă Israelul înaintea lui 

Dumnezeu, hainele sale prăfuite reprezintă păcatul și hainele sale curate reprezintă noul statut al lui 

Israel prin lucrarea de mântuire a lui Mesia. Mesia, așa cum am discutat, este cel care face lucrarea lui 

Mesia Ben Yoseph și suferă pentru păcatele lui Israel și ale lumii. În acest pasaj, Iosua, marele preot se 

află în fața mesajului lui Mesia care devine păcat pentru noi pentru ca neprihănirea Sa să fie peste toți 

cei care-L primesc în mod personal. Asta este exact ceea ce am învățat în studiul nostru asupra lui Isaia 

53. Tipul de jertfă pe care marele preot o face pentru Israel în Ziua Ispășirii este în locul altcuiva: adică, 

păcatele poporului el le mărturisește peste capra care mai apoi suferă rezultatul păcatului (moartea), în 

timp ce oamenii sunt iertați. Zaharia capitolul 3 dezvăluie exact aceste lucru. Putem citi mai în detaliu 

despre jertfa de înlocuit de la Yom Kippur din Levetic 16. 

 

Similar cu Zaharia 3:9, lucrarea de răscumpărare a lui Mesia, jertfa sa de înlocuit pentru păcatele 

Israelului, a fost îndeplinită într-o zi. O astfel de perspectivă este foarte diferită de ceea ce iudaismul 

învață de obicei astăzi - că Israel va merita răscumpărarea sa proprie făcând fapte bune. Aceasta a fost 

învățătura lui Lubavitcher Rebbe care a spus că un anumit număr de fapte bune trebuie făcute înainte ca 

Mesia să fie revelat, și prin urmare, el a încurajat oamenii să facă fapte bune spunând că „poate fapta 

bună pe care o vei face este cea care va aduce răscumpărare finală.” Zaharia trei zugrăvește o diferită 

imagine a răscmpărării. Este clar că Israel nu se poate face curat singur, și că nu prin merit Israel va fi 

răscumpărat, și prin planul suprem al lui Dumnezeu care va simplu cuvântul lui Mesia ca să 

împlinească lucrarea de răscumpărare în numele oamenilor. 

 

În încheiere, haideți să ne întoarcem în Zaharia 12:10 pentru a observa o informație cheie în verset. 

Când Mesia, Cel care a fost înjunghiat/lovit apare, oameni Îl vor vedea și vor plânge pentru El. acest 

verset de fapt prezintă imaginea unei plângeri unice: 

 



„Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de 

rugăciune și își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge 

cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.” -Zaharia 

12:10 

 

În iudaism, când cineva plânge moartea unui membru al familiei apropiat, ca și un fiu, o perioadă de 

treizeci de zile de jale are loc. Este clar faptul că Zaharia se referă la această perioadă de treizeci de zile 

de jale, și Daniel ne oferă niște informații cheie ca să ne ajute să înțelegem semnificația acestei 

perioade. Aceste probleme vor fi discutate în capitolele finale ale acestui studiu. 

 

Capitolul 11 

 

Zaharia și Mesia continuare 

 

Articolele precedente au discutat Israel care-l plânge pe Mesia când se întoarce să izbăvească Israelul 

de celelalte națiuni care se vor aduna împotriva Ierusalimului. Această jale este semnificativă și 

dezvăluie o informație vitală cu privire la identitatea lui Mesia. Zaharia 12:11 spune: 

 

„În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Meghidonului.” 

 

Ce este semnificativ cu privire la acest verset? Talmudul spune în Meseket Moed Kattan 28b, că acest 

verset face referire la două evenimente. Primul eveniment este moartea regelui Ahab la mâna celui pe 

care Gemara îl numește Hadad-Rimmon (vezi 1 Împărați 22). Al doilea eveniment la care se face 

referire este moartea regelui Iosia care a fost lovit în valea Megiddo (vezi 2 Cronici 35). Ce este 

important cu privire la acest citat din Talmud este faptul că ambele referințe fac referire la doi bărbați, 

Ahab și Iosia, amândoi au făcut niște greșeli tragice care i-a costat viața. De ce impune Talmudul aceste 

interpretări asupra versetelor în contextul venirii lui Mesia? Fie că știau acest lucru, fie că nu, această 

interpretare din Talmud a lui Zaharia 12:11 dezvăluie faptul că atunci când Mesia a venit prima dată, 

Israel de asemenea a făcut o eroare tragică, că nu l-au recunoscut. De această dată când Mesia se va 

întoarce, și Israel va vedea rănile Sale, îi vor recunoaște identitatea și vor plânge moartea Sa, lucru pe 

care națiunea nu l-a făcut atunci când El și-a dat viața Sa ca să facă răscumpărare de Paște, cu aproape 

2000 de ani în urmă. 

 

Cartea Apocalipsa, de asemenea menționează Megiddo (Armageddon) ca și ultimul loc unde Mesia se 

va lupta cu dușmanii națiunilor care vor ataca Ierusalimul în zilele din urmă. Această luptă pentru 

Ierusalim este subiectul primelor câteva versete din Zaharia 14 în care profetul face clar faptul că toate 

națiunile se vor întoarce împotriva poporului evreu și vor ataca Ierusalimul: 

 

„Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi 

jefuite și femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi 

nimicită cu desăvârșire din cetate.” - Zaharia 14:2 

 

Chiar dacă Rambam spune că este rolul/lucrarea lui Mesia Ben David să lupte acest război, Zaharia 

spune că Domnul Însuși va apăra Israelul. 



 

„Ci Domnul Se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.” -

Zaharia 14:3 

 

Următorul verset din capitolul 14 vorbește despre picioarele Domnului Însuși stând pe Muntele 

Măslinilor. Așa cum am discutat, Daniel 7:13 îl zugrăvește pe Mesia venind pe norii cerului. De aceea, 

se pare că Mesia, va veni în zilele din urmă pe norii cerului ca să ajungă pe Muntele Măslinilor, la este 

de zona templului. De ce spune Zaharia, că acesta este Dumnezeu Însuși în timp ce atât comentatorii 

creștini cât și cei evrei interpretează acest pasaj ca și având legătură cu Mesia? Răspunsul este să arate 

că Mesia este de fapt Dumnezeu Însuși și că El într-adevăr își vizitează poporul și îi mântuie în 

persoana lui Mesia Yeshua. Când picioarele lui Mesia vor atinge într-adevăr Muntele Măslinilor, va 

cauza un eveniment de catalism: 

 

„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre 

răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte 

mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.” - Zaharia 

14:4 

 

Scopul acestei văi mari este dublu: Zaharia 14:2 ne spune că jumătate din locuitorii din Ierusalim vor 

merge în exil, și așadar, această vale va prezenta o ieșire pentru ei: 

 

„Veți fugi atunci în valea munților Mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel, și veți fugi 

cum ași fugit de cutremurul de pământ pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni 

Domnul, Dumnezeul meu, și toți sfinții împreună cu El!” - Zaharia 14:5 

 

De asemenea în Apocalipsa 12:6, ni se spune că locuitorii evrei din Ierusalim, în zilele din urmă vor 

fugi de persecuție în pustiu, într-un refugiu pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Al doilea scop 

pentru deschiderea acestei văi mari este pentru a permite apei despre Ezechiel profetul vorbește că va 

curge în zilele din urmă de sub templu spre est ca să facă o cale spre Marea Moartă la un loc numit Ed 

Gedi (vezi Ezechiel 47). Savanții văd Muntele Măslinilor ca fiind împărțit și valea care se va crea 

creând o cale pentru ca apa să curgă spre Marea Moartă. Este foarte important de notat faptul că va 

exista o deschide în Muntele Măslinilor și apa va curge direct est de la Templu, va curge direct în 

Marea Moartă la En Gedi, astfel împlinind perfect profeția lui Ezechiel. 

 

Zaharia 14:6-7 vorbește despre acest timp ca fiind foarte unic: 

 

„În ziua aceea, nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută 

de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va arăta lumina.” 

 

Ce ne revelează aceste versete? Aceste versete ne dezvăluie că prezența lui Dumnezeu se va întoarce pe 

pământ într-un mod care va reflecta sfințenia care a fost prezentă în timpul creației. Zaharia 14:6 

subliniază conceptul de lumină; lumina care va fi prezentă nu va fi o lumină obișnuită. Chiar dacă în 

engleză ni se spune că va fi o „zi unică”, ebraica spune că va fi „o zi”, aceeași expresie folosită în 

Geneza 1:5 pentru a descrie prima zi a creației. „Sublinierea”, bineînțeles, a primei zi a creației a fost 

lumina. Faptul că textul ne spune că această zi este cunoscută doar de Domnul poate să fie o referință la 



perioada dinainte ca omul să fie creat. Apoi versetul continuă să dezvăluie că și seara va fi lumină. 

Această informație informează cititorul că soarele nu este sursa de lumină la care se referă pasajul. Ce 

este sursa de lumină atunci? Dumnezeu Însuși. 

 

Zaharia dezvăluie că odată cu venirea lui Mesia lumea va începe să se întoarcă la starea dinainte când 

prezența lui Dumnezeu era în lume într-un mod unic, modul în care Dumnezeu se afla în lume înainte 

de căderea omului. Cu alte cuvinte, venirea lui Mesia va aduce restaurare nu doar casei lui Israel, ci 

întregii lumi. Deja am menționat pasajul din Ezechiel 47 care descrie apa curgând de sub templu și 

curgând spre est, spre Marea Moartă. Zaharia 14:8 pare asemenea a face referire la acest lucru: 

 

„În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate 

spre marea de apus; așa va fi și vara, și iarna.” 

 

Ezechiel informează cititorul că aceste ape vor aduce vindecare, prosperitate și viață la orice va atinge. 

Zaharia 14:8 dezvăluie faptul că aceste ape vor curge atât vara cât și iarna. Din moment ce plouă în 

Orientul Mijlociu doar iarna, profetul spune că nu vor mai fi anotimpuri așa cum le știm, ci că va fi o 

schimbare totală în natura așa cum o știm. Sfârșitul din Ezechiel capitolul 47 susține ideea aceasta 

spunând că în fiecare lună, pomii vor produce rod, adică nu vor mai fi anotimpuri. Din nou, mesajul 

către cititor este că odată cu venirea lui Mesia totul se va schimba. Nu doar că Mesia va veni, dar va 

conduce ca Rege peste întreg pământul și va aduce unitate și sfințenie care este reflectată în Numele 

Domnului: 

 

„Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și Numele Lui 

va fi singurul Nume.” - Zaharia 14:9 

 

Cu întoarcerea lui Shekinah Glory pe pământ prin conducerea Regelui Mesia, Israel va locui în 

siguranță (Zaharia 14:11). Chiar dacă Israel se va întoarce spre Dumnezeu și își va recunoaște 

Răscumpărătorul, totuși multe alte națiuni vor respinge planul lui Dumnezeu de mântuire și vor 

continua să facă război cu poporul evreu. În zilele din urmă, acele națiuni vor învăța o lecție grea: 

luptând împotriva poporului evreu înseamnă, de fapt, a lupta împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu va 

răspunde într-un mod devastator acestor națiuni: 

 

„Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le 

va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în 

gură.” - Zaharia 14:12 

 

Este clar din acest verset că nici o armată nu va fi în stare să se apere din calea acestei urgii care va fi în 

mod clar o pedeapsă divină asupra acelor oameni și națiuni care refuză să recunoască și să accepte rolul 

lui Israel în zilele din urmă. Aceste persoane vor alege să se alăture unui mesia fals și să vină împotriva 

poporului Israel în încercarea lor de a lua Ierusalimul. Eșecul de a susține Israelul și de rămâne 

indiferent în timpul acestei perioade de timp, va fi asemănător cu a face o decizie pentru mesia fals, 

chiar dacă nu se va face nici o activitate vizibilă. Chiar dacă un număr mare de oameni vor muri din 

fiecare națiune, va exista o rămășiță din aceste națiuni care vin la credința în Mesia și va accepta planul 

lui Dumnezeu de mântuire. Observă schimbarea care va avea loc printre națiuni după aceea: în loc de a 



dori să meargă la Ierusalim să facă război, ei vor dori să urce la Ierusalim ca să se închine Regelui 

Mesia. 

 

„Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an 

să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.” - 

Zaharia 14:16 

 

Așa cum știm cu toții, există multe sărbători în iudaism. De ce atunci Sărbătoarea corturilor este 

menționată în acest verset în loc de o altă sărbătoare? Răspunsul se găsește în tema centrală a acestei 

sărbători: dependența și încrederea în Domnul. Numirea lui Israel ca și poporul ales al lui Dumnezeu se 

bazează pe chemarea lui Israel să demonstreze o dependență activă și încrede în Dumnezeu. În final, în 

zilele din urmă, și în mod special în Împărăția lui Mesia, Israel își va lua rolul de conducere printre 

națiuni și va conduce pe alții să-i urmeze exemplul de ase închina Regelui Regilor și Domnului 

Domnilor. 

 

Aceste versete fac de asemenea clar faptul că nu contează etnia și naționalitatea cuiva, toți oamenii 

trebuie să răspundă lui Mesia în același mod, să se încreadă și să depindă de El complet pentru 

răscumpărare și mântuire. Dacă cineva refuză să facă acest lucru în timpul conducerii lui Mesia, atunci 

Dumnezeu îl va pedepsi în două moduri; prima, nu va cădea nici o ploaie asupra lui. În Biblie, ploaia 

este considerată o binecuvântare, așa că versetul sugerează că Dumnezeu își va ține binecuvântările 

Sale de la acea persoană. Zaharia 14:18 apoi spune că Dumnezeu va lovi un astfel de rebel cu însăși 

urgia cu care a lovit națiunile ce au venit la Ierusalim să facă război. Zaharia capitolul paisprezece 

încheie viziunea profetului descriind sfințenia lui Dumnezeu care emană din templu spre tot 

Ierusalimul și Iudea. Ultimul verset din Zaharia spune: 

 

„...și nu vor mai fi canaaniți în Casa Domnului oștirilor în ziua aceea.” -Zaharia 14:21 

 

Această propoziție interesantă dezvăluie că deși neamurile nu vor deveni evrei, cei dintre neamuri care 

sunt credincioși vor deveni parte din Israel. Ce înseamnă acest lucru? Cu 3500 de ani în urmă a exista 

un grup de națiuni care s-au opus planului lui Dumnezeu de a aduce copiii lui Israel în țara Canaan și 

Dumnezeu a distrus aceste popoare. Cu toate acestea, în timpul zilelor din urmă, multe dintre națiuni 

vor răspunde conducerii Israelului și se vor supune cu bucurie planului lui Dumnezeu. Aceste 

națiuni.popoare vor deveni parte din familia lui Dumnezeu și se vor bucura de aceleași drepturi și 

privilegii ca și poporul evreu care a răspuns planului lui Dumnezeu. În acest verset, termenul de 

„canaaniți” este folosit pentru a face referire la cei care se răzvrătesc și se opun voii lui Dumnezeu. 

Această frază este de fapt un joc de cuvinte, deoarece rădăcina cuvântului canaanit în ebraică are de a 

face cu supunerea. Adică, canaaniți au fost chemați să se supună planului lui Dumnezeu, dar deoarece 

au refuzat această chemare, ei nu au fost parte din familia legământ a lui Dumnezeu. Sub conducerea 

lui Mesia, nu vor exista astfel de oameni, dar toți (atât evrei cât și neamurile) se vor supune conducerii 

neprihănite a lui Mesia și vor fi parte din familia Sa. 

 

 

 

 



Capitolul 13 

 

Daniel și Mesia 
 

Una dintre cele mai importante profeții din Biblie apare în Daniel 9:24-27. Daniel a fost printre cei 

nobili exilați din Ierusalim în Babilon unde a câștigat favoare cu abilitățile sale profetice și s-a ridicat la 

proeminență în curțile lui Nebucadnețar, Darius și Cirus cel Mare. Daniel a scris profeția sa, în timpul 

conducerii lui Darius, care a condus înainte de Cirus. Cirus cel Mare a fost cel care a scris edictul că 

exilații aveau voie să se întoarcă în țara Israel, exact la 70 de ani după ce Nebucadnețar a exilat poporul 

evreu în Babilon. Acest fapt este scris în cartea 2 Cronici: 

 

„În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin 

gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai 

și prin scris această vestire în toată împărăția lui: ‘Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: Domnul, 

Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-I zidesc o casă la 

Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el și să 

plece!’” - 2 Cronici 36:22-23 

 

Daniel capitolul nouă începe cu Daniel încercând să înțeleagă profeția lui Ieremia în care Ieremia a 

profețit cu privire la exilați care au fost luați din Iudeea în Babilon. Ieremia spune că exilații vor 

rămâne în Babilon pentru 70 de ani: 

 

„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din 

Ierusalim la Babilon: ‘Zidiți case și locuiți-le; sădiți grădini și mâncați din roadele lor! Luați-vă 

neveste și faceți fii și fiice; însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți 

acolo unde sunteți, și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă 

Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei! ’ Căci așa vorbește Domnul 

oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, 

nici de ghicitorii voștri; n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiți! Căci ei vă 

prorocesc minciuni în Numele Meu. eu nu i-am trimis’, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul: ‘De 

îndată ce vor trece șaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de 

voi făgăduința Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.’” - Ieremia 29:4-10 

 

Daniel a înțeles profeția de la Ieremia și a știut, prin urmare, că cei 70 de ani de exil se apropiau de 

final. În loc să aștepte pasiv pentru ca profeția să se împlinească, Daniel s-a rugat și a postit și i-a cerut 

lui Dumnezeu să îndeplinească cuvântul Său spus lui Ieremia. În mijlocul rugăciunii și postului, Daniel 

a fost vizitat de un înger care i-a dat o profeție importantă: 

 

„Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până 

la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea 

neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților. 

Să știi dar și să înțelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul 

(chiar dacă cuvântul „mesia” este folosit aici, nu vorbește despre Mesia lui Israel, dar așa cum 

este adesea cazul, se referă la un rege sau conducător,etc. Cuvântul înseamnă simplu „unul care a 

fost uns”. Perioada de timp face clar faptul că nu poate fi Mesia în folosința uzuală, deoarece nici 

unul dintre comentatori (evrei și creștini) nu văd acest pasaj ca referindu-se la Răscumpărătorul 



lui Israel), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, 

piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două 

de săptămâni, Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic (Aici, Unsul la care se referă este într-adevăr 

Mesia). Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca 

printr-un potop, este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va 

face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze 

jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unu care pustiește, până va cădea 

asupra celui pustiit prăpădul hotărât.” Daniel 9:24-27 

 

Această profeție începe cu cuvântul „săptămâni”. Interpretarea acestui cuvânt este într-adevăr 

săptămâni, dar nu o săptămână formată din șapte zile. Ci mai degrabă se referă la o „săptămână” de 

șapte ani. Problema principală a profeției este aceea că Dumnezeu va stabili împărăția Sa după o 

perioadă de timp. La sfârșitul acestei perioade, Dumnezeu va conduce împărăția Sa prin Mesia care va 

administra împărăția conform Torei (Isaia 2:2-4; Mica 4:1-3). Potrivit profeției din Daniel 9, păcatul și 

nelegiuirea vor înceta, și Dumnezeu va face ispășire pentru fărădelege, rezultând într-o „neprihănire 

veșnică”. Ce este această „neprihănire veșnică”? Termenul din ebraică tradus ca și „veșnic” nu se referă 

doar la timp ci și la loc. Așadar, va fi neprihănire pe întreg pământul pentru totdeauna. Versetul se 

încheie cu următoarele cuvinte: 

 

„...până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților.” 

 

Acest lucru dezvăluie faptul că Dumnezeu va confirma această profeție (viziune) prin Mesia. Multe 

traduceri în limba engleză traduc cuvântul din ebraică „profet” în versetul 24 ca și „profeție”, dar acest 

lucru nu este corect. Daniel spune și face referire la profet, el se referă la Mesia, exact așa cum Moise 

s-a referit la El: 

 

„Domnul, Dumnezeul tău, își va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați 

de el!” - Deuteronom 18:15 

 

Există o înțelegere între comentatori că profetul la care făcea referire Moise este Mesia. Așadar, Mesia 

va face ispășire pentru fărădelegea și va conduce în împărăția lui Dumnezeu la care face referire Daniel 

9:24. Ba mai mult, Mesia va conduce conform Tora și va aduce neprihănire veșnică. Profeția din Daniel 

9 se încheie spunând „până la ungerea Sfântului sfinților”, însemnând că, în mijlocul împărăției lui 

Dumnezeu, Templul va fi stabili și va funcționa potrivit legii biblice, așa cum spune profeția din 

capitolele de final din Ezechiel. 

 

Profeția din Daniel 9 menționează perioade specifice de timp și anumite evenimente. Există multe 

dezbateri cu privire la care evenimente istorice se face referire și despre diviziunea unor perioade de 

timp în profeție și istorie. În loc de a specula cu privire la toate aceste perioade și evenimente, acest 

capitol se va concentra doar pe perioada de timp pentru care există o înțelegere comună și acele 

evenimente care au legătură cu Mesia lui Israel. Daniel 9:25 spune : „Să știi dar și să înțelegi că, de la 

darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece 

șapte săptămâni.” Acest verset informează cititorul că va exista o perioadă de 49 de ani care va începe 

cu un anumit edict care le permite exilaților dreptul de a se întoarce și a reconstrui Ierusalimul. La care 

edict se face referire și la care conducător (prinț uns) se referă profeția? Există câțiva care consideră 



edictul ca fiind edictul lui Cirus permițând exilaților din Babilon să se întoarcă în țară ca să 

reconstruiască templul. 

 

Cu toate acestea, el nu a fost singurul rege care a făcut un astfel de edict pentru poporul evrei. Alții 

arată spre faptul că regele Darius (cunoscut și ca Artaxerxes) a dat un decret asemănător (vezi Neemia 

2). Pentru scopul acestui capitol, nu este necesar să dezbatem toate implicațiile acestor 49 de ani. 

Versetul 25 spune că există 62 de săptămâni adiționale (434 ani), însemnând că atunci când considerăm 

perioada de timp de la proclamație până la întoarcerea și reconstruirea Ierusalimului e o perioadă de 69 

de săptămâni (49 de ani + 434 ani, sau 483 ani în total). Pentru scopurile noastre, ceea ce este 

semnificativ este aceea că de la edictul cu privire la Ierusalim și până la evenimentul pe care Daniel îl 

dezvăluie în versetul 26, sunt 483 ani. 

 

Savanții creștini sunt în favoarea edictului de mai târziu adică a lui Darius/Artaxerxes. Acești 

comentatori încearcă să fixeze începutul de când trebuie să începem să calculăm această perioadă de 

timp. Mulți vor să stabilească când începe această perioadă de 483 de ani, deoarece, dacă știm când 

această perioadă se încheie, atunci putem ști când să-l așteptăm pe Mesia și distrugerea celui de-al 

doilea templu. De ce aceasta? Deoarece Daniel 9:26 spune: 

 

„După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn 

care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop, este hotărât că 

războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. - Daniel 9:26 

 

În ceea ce-l privește pe Mesia, trebuie să înțelegem că acest verset nu vorbește despre Mesia care vine 

să stabilească Împărăția Sa la sfârșitul vremurilor, ci despre moartea Sa (Mesia va fi tăiat). Este, de 

asemenea, semnificativ faptul că la sfârșitul versetului există o referință la distrugerea Templului și 

mesia cel fals (anti-Cristos). 

 

Potrivit profeției lui Daniel, există câteva evenimente și date importante 

 

1. Începutul exilului Babilonian. 

2. Distrugerea primului templu. 

3. Urcarea Regelui Cirus la putere (este important să ne amintit că Cirus a decretat edictul cu 

privire la sfârșitul exilului babilonian și că profetul Ieremia a dezvăluit faptul că aceasta a avut 

loc în primul an al domniei sale). 

4. Edictul regelui Darius și Persanul/Artaxerxes să reconstruiască Ierusalimul. 

5. Moartea lui Isus din Nazaret. 

6. Distrugerea celui de-al doilea templu. 

 

Cu privire la aceste date și evenimente, există două tradiții, cea acceptată istoric sau ce conform 

comentatorului faimos biblic, Rashi. Cititorul trebuie să înțeleagă că datele date pentru aceste 

evenimente nu sunt exacte. Există posibilitatea de eroare de la câțiva ani până chiar la zece ani. 

 

 

 



Tabel de date și evenimente 

 

Istoric    Rashi 

Distrugerea primului templu   587 BC   423 BC 

Primul an al regelui Cirus    535 BC    370 BC 

Edictul lui Darius    445 BC✲   333 BC 

Moartea lui Isus    30 AD     30 AD 

Distrugerea celui de-al doilea Templu 68 AD   68 AD 

 

✲ Mulți istorici evrei citează că primul an de domnie a lui Cirus a fost în anul evreu 3393 și că 

primul an de domnie a lui Darius/ Artaxerzes a fost 3442. Cu toate acestea, edictul lui Darius a 

fost în anul 20 al domniei sale (3462). Așadar, au fost 69 de ani între edictul lui Cirus, care așa 

cum am învățat a avut loc în primul său an, și edictul lui Darius, care a avut loc în anul 20 de 

domnie. Dacă scădem 69 de ani din anul gregorian 535 BC, edictul lui Darius ar fi avut loc în 466 

BC. Prin urmare, există o diferență de 21 de ani între istorici pentru decretul lui Darius. 

 

Potrivit lui Rashi, cei 70 de ani de exil din Babilon încep de la distrugerea templului. Aceasta este o 

eroare. Este clar din Biblie că exilul babilonian s-a încheiat în primul an de domnie a lui Cirus. Așadar, 

conform socotelii lui Rashi, există doar 52 de ani, și nu cei 70 de ani pe care cuvântul lui Dumnezeu îi 

cere. Profetul Ezra demonstrează de asemenea, că exilul s-a încheiat în primul an de domnie a lui 

Cirus: 

 

„În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin 

gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai 

și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui: Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: ‘ Domnul, 

Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la 

Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la 

Ierusalim, în Iuda și să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul 

Dumnezeu, care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din 

locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, 

care este la Ierusalim!’” - Ezra 1:1-4 

 

Rashi a greșit în calculele sale, din simplu motiv că a neglijat să studieze profeția lui Ieremia suficient 

de mult. Dacă l-ar fi studiat pe Ieremia, ar fi știut că exilul babilonian nu a început cu distrugerea 

primului templu, din moment ce Ieremia spune că exilul babilonian a început când Nebucadnețar s-a 

urcat la Ierusalim în al patrulea an al domniei regelui Ioachim. Regele Ioachim a continuat să conducă 

pentru încă șapte ani, după care fiul său, Ioachin a condus pentru doar trei luni. După Ioachin, regele 

Zedechia a condus pentru 11 ani. Aceasta înseamnă că exilul babilonian a început cu 18 ani înainte de 

distrugerea primului templu, pentru ca, potrivit calculelor istorice, exilul a început în 605 BC și s-a 

încheiat în 535 BC. După ce templul a fost distrus, după 18 ani ce a început exilul, distrugerea ar fi avut 

loc în 587 BC. Din nou, aceste date nu sunt exacte. 

 

Haideți să ne întoarcem la discuția versetului 26 și perioada de 483 de ani. Chiar dacă nu putem fi 

siguri când să începem perioada sau dacă acești 483 ani sunt consecutivi, există o tendință printre 

majoritatea comentatorilor să creadă că au fost ani consecutivi. Pentru discuția noastră, haideți să 

presupunem că Daniel s-a referit la edictul Regelui Darius/ Artaxerxes. Acest edict i-a dat lui Neemia 



permisiunea să se întoarcă la Ierusalim ca să reconstruiască zidurile cetății și templului. Este important 

de notat că această secțiune se încheie cu Neemia spunând: 

 

„....Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine.” - 

Neemia 2:8 

 

Data acestui eveniment, potrivit istoricilor creștini, este 445 BC în luna Nisan (amintiți-vă că istoricii 

evrei plasează data cu 21 de ani mai devreme). Majoritatea comentatorilor creștini numără 69 de 

săptămâni (483 ani) de la data aceasta pentru a ajunge la data viitoare care corespunde cu timpul când 

Isus a fost răstignit. Există o serie de probleme cu calculul lor (este important să ne amintim că data 

menționată mai devreme de 445 BC este aproximativă). În primul și în primul rând, Daniel spune că 

„după” cei 483 ani Mesia va fi tăiat. Fraza „și după” nu este exactă. Sub nici un mod, cititorul nu poate 

ști cu siguranță dacă Daniel se referea că imediat după anul 483 sau dacă se referea la o săptămână, 

lună, an sau sute de ani după. Cu toate acestea, există o tendință printre comentatorii creștini să spună 

că este imediat după 483 de ani, că Daniel spune că Mesia va ”fi tăiat”, adică, răstignit. A doua 

problema care se ridică este aceea că adaugi 483 de ani la data 445 BC rezultă data de 38 AD, cu 

aproximativ 5-10 ani mai târziu pentru data răstignirii lui Isus. Data evreilor ar fi cu aproximativ 10-15 

ani prea devreme. Din nou, deoarece aceste date sunt doar aproximative, nu putem concluziona că data 

pentru răstignirea lui Isus cade în intenția profeției lui Daniel, atunci când considerăm varietatea de 21 

de ani pe care o au savanții. 

 

Cu toate acestea, într-o încercare de a corecta ceea ce mulți comentatori creștini au văzut ca și o 

discrepanță, ei au fabricat o soluție defectuoasă. Ei spun că există o diferență între anul lunar și anul 

solar. Bineînțeles că acest lucru este adevărat, dar ei greșesc în a crede ideea că, evreii au calendarul 

bazat pe luni. Chiar dacă lunile evreilor urmează ciclul lunilor, anii evreilor sunt într-adevăr bazați pe 

sistemul solar. Cum se poate acestea? Calendarul evreu face o corecție pentru ca atunci când iei în 

considerare o perioadă mai lungă de câțiva ani, există același număr de zile conform ambelor 

calendare, evreu și gregorian. Chiar dacă soluția pe care mulți comentatori creștini o oferă este 

defectuoasă, este important ca cititorul să o înțeleagă. Soluția depinde de o supoziție că trebuie să 

convertim cei 483 de ani în zile pentru a socoti pentru discrepanța dintre anul evreu și anul gregorian. 

Acești comentatori creștini presupun greșit că un an evreu are 360 de zile. Prin urmare, ei spun că 

Daniel vorbește despre o perioadă de 173.880 zile (360 zile x 483 ani). Presupunerea de 360 de zile 

într-un an evreu este bazată pe 12 luni a 30 de zile. Acesta nu este cazul. Unele luni evreiești au 29 de 

zile și altele au 30 de zile, deoarece un an obișnuit evreiesc are 354 de zile. 

 

Bineînțeles că un an solar are 362,25 zile. De aceea, numărul total în perioada de 483 de ani ar fi 

176.416 zile, creând o diferență de 2.536 de zile. Aceasta ar reprezenta o diferență de aproximativ 7 ani 

pe care i-ai scădea din 483 de ani. Acest lucru ar permite o perioadă de timp mult mai aproape de 

răstignirea lui Isus, asta dacă 445 BC ca și data de început este într-adevăr corectă. Deoarece 

majoritatea savanților văd cel puțin doi ani ca o marjă de eroare în a ști cu exactitate anul în care Isus s-

a născut, putem spune plini de siguranță că vorbim despre o dată pentru răstignire undeva în primăvara 

anului 31 AD. Eroarea pe care mulți creștini o fac, este că ei nu realizează că în calendarul evreiesc 

există un an bisect de 7 ori la fiecare 19 ani. Fiecare an bisect conține o lună adițională de 30 de zile. 

Așadar, un an normal are 354 de zile și un an bisect are 384 de zile. Așa cum am spus anterior, nu este 

nevoie să convertim această perioadă în zile ci mai degrabă în ani, deoarece premisa unui număr diferit 

de zile dintre un an evreiesc și un an gregorian nu este relevantă pentru o perioadă lungă de timp, 

datorită corecturii a lunii adiționale. Din nou, faptul că datele proclamației lui David sunt aproximative, 



la fel ca și nașterea lui Mesia și prin urmare, răstignirea, putem susține că au fost cel puțin 483 de ani 

de la proclamația lui Darius până la răstignirea lui Isus, fără a fi nevoie de o apărare cu privire la 

diferențele dintre anul evreiesc și anul gregorian, pentru a rezolva această profeție. 

 

Motivul pentru acest an bisect este acela că, dacă nu ar fi exact, anul evreiesc ar fi mai scurt cu 11 zile 

în fiecare an și, după câțiva ani, sărbători care erau cândva într-un anotimp, s-ar găsi schimbându-se pe 

calendar. Acest lucru este în conflict cu Biblia, deoarece Scriptura ne spune că unele dintre sărbători 

sunt legate de un anotimp specific al anului. De exemplu, Paștele trebuie să aibă loc primăvara, 

deoarece Scriptura ne spune: 

 

„Păzește luna spicelor și prăznuiește Sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului, Dumnezeului tău, căci 

în luna spicelor te-a scos Domnul, Dumnezeul tău, din Egipt, noaptea.” - Deuteronom 16:1 

 

Înțelegând mai mult perioadele de timp pe care profeția din Daniel 9 le folosește, haideți să ne 

întoarcem la discuția din Daniel 9:26. Așa cum profeția se încheie, Dumnezeu îi dă lui Daniel niște 

instrucțiuni importante cu privire la a calcula timpul evenimentelor menționate: 

 

„El a răspuns: ‘Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea 

sfârșitului.’” -Daniel 12:9 

 

Acest verset se poate să dezvăluie că nici măcar în prezent nu este posibil să faci calculele pentru a 

discerne datele. Este totuși posibil, să facem o concluzie importantă: și anume, după o perioadă de 483 

de ani, Mesia va fi tăiat. Cuvântul folosit în ebraică pentru a traduce „a fi tăiat” este semnificativ, 

cuvântul este legat de un legământ. În ebraică, dacă cineva dorește să facă un legământ, el spune, „ a 

tăia un legământ”. Așadar, Mesia își va da viața (ca să fie tăiat) pentru a stabili un legământ. Ce 

legământ stabilește Mesia prin faptul că va fi tăiat? Un legământ de pace - pace între Dumnezeu și 

omenire. Trebuie să ne amintim că la începutul profeției, cititorului i se spune că nelegiuirea, păcatul și 

fărădelegea se vor face ispășire pentru ele (vezi versetul 24). Acest verset ne mai spune că o perioadă 

de neprihănire veșnică va fi stabilită, adică Împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă moartea lui Mesia este 

cea care face toate aceste lucruri posibile, realitatea acestor lucruri nu se va întâmpla până la finalul 

profeției. În timp ce moartea lui Mesia a venit după 483 de ani, există încă o „săptămână” adițională de 

7 ani pentru ca plinătatea lucrării lui Mesia de răscumpărare să fie realizată. 

 

Isaia profetul vorbește de ce omenirea are nevoie de Mesia. Isaia ne învață clar că este Mesia cel care 

va face pace între Dumnezeu și om, deoarece el spune, 

 

„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci 

nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund 

Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!” - Isaia 59:1-2 

 

Este clar din acest verset că omul este în nevoia de răscumpărare, acesta este motivul pentru care Isaia 

proclamă la sfârșitul aceluiași capitol: 

 

„Da, va veni un Răscumpărător, pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele 

lor, zice Domnul. Și iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: ‘Duhul Meu care Se odihnește peste tine, 



și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura 

copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-n veac,’ zice Domnul.” - Isaia 59:20-21 

 

Versetul 26 din Daniel 9 spune că acțiunea lui Mesia de a se oferi pe Sine ca și o jertfă „nu a fost pentru 

Sine”. Aceasta înseamnă că El nu a făcut-o pentru nici un interes personal deoarece Mesia Însuși nu se 

află în nevoia de răscumpărare. Mesia trebuie să fie Cel care este fără păcat și complet neprihănit. 

Acest fapt dezvăluie cititorului de ce rabini îl numesc ”Mesia neprihănirea noastră”. Cu alte cuvinte, 

doar Mesia este cel în stare să aducă neprihănire peste casa lui Israel.  

 

Daniel 9:26 se încheie cu următoarele cuvinte:  

 

„...va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că 

războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.”  

 

Din această propoziție învățăm cel mai important punct cu privire la calculele timpului și acestor 

evenimente. Concluzia principală care poate fi derivată este aceea că Mesia trebuie să vină și să 

mântuie omenirea oferindu-și viața Sa înainte de distrugerea celui de-al doilea templu. Am spus deja că 

cel de-al doilea templu a fost distrus în aproximativ 68 AD. Așadar, Daniel dezvăluie că Mesia care și-a 

dat viața ca să facă lucrarea de răscumpărare a trebuit să vină și să facă acest sacrificiu înainte de 68 

AD. Această lucrare de răscumpărare, așa cum am învățat mai devreme, este lucrarea lui Mesia Ben 

Yoseph, slujitorul suferind. Mesia Ben David este cel care a venit la finalul celor 70 de săptămâni ale 

lui Daniel pentru a  finaliza lucrarea de răscumpărare care va consuma stabilirea Împărăției lui 

Dumnezeu în Ierusalim. De asemenea, așa cum am învățat din studiul nostru asupra lui Zaharia, 

nu există doi mesia. Aceste designații de Mesia Ben Yoseph și Mesia Ben David diferențiază pur și 

simplu între ceea ce Mesia a făcut înainte de distrugerea celui de-al doilea templu și ceea ce El va 

face când se va întoarce în zilele din urmă.  

 

În următorul capitol, cu ajutorul Domnului, vom investiga relația dintre a doua jumătate din Daniel 

9:26 și Daniel 9:27.  

 

Capitolul 14 

 

Daniel și Mesia continuare 

 

În capitolul anterior am învățat că Mesia trebuie să vină înainte de distrugerea celui de-al doilea templu 

în 68 AD, că își va da viața Sa ca ispășire pentru păcat și prin urmare, va stabili un legământ prin 

sângele Său. În această secțiune vom vedea că după aceste evenimente mesia cel fals se va ridica și își 

va stabili propriul legământ. Cu toate acestea, acest legământ nu este cu Dumnezeu, ci este mai mult o 

înțelegere internațională între mesia cel fals și liderii lumii. Mesia cel fals va fi cel care va asigura 

construirea Templului din Ierusalim și va restaura jertfele de acolo. Tot el va fi cel care va opri dintr-o 

dată aceste jertfe și, după ce va fi respins de Israel, va începe un timp de persecuție a poporului evreu. 

Haideți să ne uităm la aceste lucruri așa cum au fost scrise în Scripturi.  

 

Daniel spune că după ce adevăratul Mesia va fi tăiat:  



 

„...Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul 

Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul  va ține până la sfârșit și 

împreună cu el și pustiirile.” - Daniel 9:26 

 

Acest verset este plin de informații importante. Deja am discutat semnificația faptului că Mesia este 

„tăiat” și că cetatea și sanctuarul sunt distruse, așadar, haideți să ne concentrăm pe a doua jumătate a 

versetului. Ni se spune că „poporul unui domn va veni…” Aceasta este bineînțeles o referință la Roma 

și Titus, împăratul roman care a fost marele general responsabil cu distrugerea templului. Roma a 

reprezentat un imperiu al lumii, și Titus a venit în duhul lui mesia cel fals. Daniel 9:26 se încheie cu 

fraza, „este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile”.  Dezvăluind că 

aceste evenimente sunt necesare pentru a împlini ceea ce ni s-a spus mai devreme în profeție - că 

Dumnezeu va aduce sfârșitul păcatului și fărădelegii și va aduce neprihănire veșnică (vezi Daniel 9:24). 

 

Următorul verset afirmă că: 

 

„El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să 

înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va 

cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.” - Daniel 9:27 

 

Chiar dacă prințul din versetul anterior a fost Titus, cel care va falsifica un legământ (un concens 

politic) cu mulți timp de șapte ani va fi un mesia fals. De-a lungul timpului s-au ridicat cei a cărui 

singură dorință a fost să distrugă poporul evreu. Haman, Antioch, și Hitler sunt doar câțiva a celor mai 

faimoși dintre acești tirani satanici. În același duh rău ca și aceștia, Titus a făcut război cu Israel și a 

distrus Templul Sfânt. Titus este o tipologie care asistă în a înțelege ceea ce va face mesia cel fals și 

cum va fi.  

 

Am văzut, în studiul nostru asupra profeției lui Zaharia că Mesia va uni atât evreii cât și neamurile în 

închinarea Dumnezeului lui Israel. El va conduce peste o Împărăție care ascultă de legile și poruncile 

lui Dumnezeu. Mesia cel fals va aduce de asemenea unitate în lume pentru o perioadă scurtă. Totuși, 

această unitate nu va fi bazată pe legile lui Dumnezeu, și în fărădelege. În Noul Legământ, mesia cel 

fals este numit „omul fărădelegii” (vezi a doua scrisoare către Tesaloniceni 2:3). Acest titlu arată 

mulțumirea sa și opoziția față de Tora. de ce urăște, mesia cel fals, Tora atât de mult? Tora are câteva 

scopuri, unul dintre ele fiind să dezvăluie caracterul lui Dumnezeu. Adevăratul Mesia a umblat într-o 

perfectă ascultare față de Tora, manifestând caracterul Tatălui Său în lume, în timp ce mesia cel fals va 

trăi și va domni într-un imperiu al lumii care se va duce împotriva adevărului legilor lui Dumnezeu.  

 

În același mod în care adevăratul Mesia este Dumnezeu în formă umană, mesia fals va fi întruparea lui 

Satan. Biblia ne învață că Satan a fost șeful îngerilor, și că era responsabil de închinarea în cer, dar s-a 

răzvrătit și a dorit să fie cel căruia să i se aducă închinare (vezi Isaia 14:12-15). Acest lucru joacă un rol 

important în a înțelege profeția lui Daniel. Nu este prima încercare și prima dată și cel mai mult că 

Satan urăște poporul evreu, ci pe Dumnezeu îl urăște el. Deoarece poporul evreu sunt cei cărora 

Dumnezeu le-a încredințat să conducă lumea în închinarea înaintea lui Dumnezeu, Satan dorește să-i 

distrugă. Dar înainte de a face război împotriva Israelului, Satan dorește să-i distrugă. Care este această 

cale? Dacă poporul evreu se vor depărta de la adevăratul Dumnezeu viu și vor înceta să se închine Lui 



și se vor alia lui Satan, și se vor închina lui, atunci Satan îi va scuti; dacă nu, atunci el va acționa să 

distrugă poporul evreu de pe fața pământului. Prima jumătate a celor șaptezeci de săptămâni ale lui 

Daniel, va reprezenta încercarea lui Satan de a curta poporul evreu în a se închina lui.  

 

Daniel spune, „Și el va face un legământ ferm cu mulți pentru o săptămână (șapte ani)...” Adică, mesia 

cel fals va stabili această înțelegere politică care va împlini următoarele: profeția dezvăluie că lumea va 

trece printr-o perioadă de grea suferință și necaz. Vor exista probleme sociale, dezastre naturale, 

războaie, și un sens general de haos. Ca și un rezultat la aceste probleme mari, o agenție a lumii va fi 

folosită sau stabilită pentru a centraliza efortul de a combate aceste nenorociri. Datorită problemelor 

intense sociale, economice și politice, națiunile se vor mișca repede ca să permită acestei agenții și să o 

transforme într-un guvern mondial. Națiunile individuale for fi obligate să predea autoritatea lor. Într-

un efort de a aduce unitate, toleranța și pluralismul, vor fi îmbrățișat ca și principalele fundamente ale 

acestui nou guvern mondial.  

 

Va exista în curând o înțelegere că extremiștii religioși este una dintre primele cauze ale conflictelor din 

lume. Una dintre primele acțiuni pe care acest nou guvern mondial le va face este să stabilească un 

pluralism religios ca și valoarea centrală a lumi, și aceasta în esență va goli religia iudeo-creștină de 

multe dintre valorile sale. Mesia cel fals își va însuși putere dinăuntrul acestui guvern mondial. Datorită 

unei dorințe de a curta Israelul în a-l accepta la început  și ca apoi să i se închine ca și scop final, mesia 

fals va folosi puterea sa politică pentru a oferi Iraelului și poporului evreu multe lucruri pentru care ei 

aveau o dorință mare.  

 

Ne putem aștepta ca mesia fals să fie o persoană foarte carismatică care își va folosi influența să ofere 

Israelului securitate, să aducă pace în acea regiune, și chiar să permită ca Templul să fie reconstruit în 

locația sa corectă. Pentru marea majoritate a comunității evreiești din întreaga lume, mesia fals va fi 

văzut ca un prieten necesar și unii îl vor vedea chiar și ca pe mesia. În ciuda faptului că el va face multe 

declarații despre ceea ce pluralismul religios cere,  

mulți dintre lideri rabini îl va accepta pe el și conducerea sa. Este important de notat că va exista o 

rămășiță de evrei ortodocși și creștini care cred Biblia care vor vedea prin înșelătoria sa, și îl vor 

respinge atât pe el cât și guvernul mondial pe care el îl va conduce.  

 

În timpul primei jumătăți din administrația sa el va aduce într-adevăr o pace temporară și prosperitate 

în lume. Aceasta va cauza masele de oameni să-l accepte. Rămășița mică care îl vor vedea drept ceea ce 

este și îl vor respinge vor fi persecutați de guvernul său. Vor fi aruncați în închisoare și chiar vor fi 

omorâți. Această încercare asupra credincioșilor a fost amintită  în Noul Legământ în câteva locuri. De 

exemplu, Ioan informează cititorul în cartea Apocalipsa, că mulți vor fi omorâți datorită cuvântului lui 

Dumnezeu și a mărturiei pe care ei o mențin (Apocalipsa 6:9). Ioan de asemenea spune că în zilele din 

urmă, Satan îi va persecuta pe cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, adică de Tora și care mențin 

mărturia lui Mesia Isus (Apocalipsa 12:17)  

 

Este clar că mulți credincioși își vor da viața ca martiri pentru credința lor, în loc să se unească cu 

valorile anti-Tora ale lui mesia cel fals. Mesia fals aproape va șterge de pe fața pământului toți 

credincioșii, la jumătatea punctului apropierii săptămânii șaptezeci.  Aceasta este un moment foarte 

semnificativ pe masa timpului profetic. Este vital să ne amintim că atunci când începe perioada finală 

de șapte ani (o săptămână biblică), templul va începe să funcționeze cu darurile și jertfele sale. 



Persecuțiile vor începe și vor crește până la evenimentul care are loc la jumătatea punctului numit 

„Urâciunea pustiirilor”. 

 

„...dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor 

idolești va veni unul care pustiește (Urâciunea pustiirilor)”. - Daniel 9:27  

 

Ce este „Urâciunea pustiirilor”? Este atunci când mesia fals, care a curtat Israelul timp de trei ani și 

jumătate, pune înaintea Israelului dorința sa adevărată pentru ei: ca ei să-i răspundă ca dumnezeu al lor 

și să i se închine așa cum se închinau lui Dumnezeu. Doar din Noul Legământ putem învăța specificul 

acestui eveniment, Rav Shaul spune:  

 

„Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, 

fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici 

de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și 

de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se 

numește, „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui 

Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.”  -2 Tesaloniceni 2:1-4 

 

Aceste versete spun cititorului că după trei ani și jumătate de a curta poporul evreu, mesia fals va intra 

în Sfânta Sfintelor. De ce acest loc? Potrivit cu Tora, este locul în care prezența lui Dumnezeu a locuit 

în Sfânta Sfintelor deasupra capacului chivotului legământului:  

 

„Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe 

capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Și vorbea cu Domnul.” - 

Numeri 7:89  

 

Am învățat deja că atunci când Mesia se va întoarce pe pământ ca să-și stabilească Împărăția Sa, El va 

ajunge pe nori, pe Muntele Măslinilor. El va coborî de pe munte, asemănător cu modul în care El a 

intrat în Ierusalim (cu patruzeci de ani înainte de distrugerea celui de-Al doilea templu), cu câteva zile 

înainte de a-și da viața ca și jertfa de Paște. De data aceasta va intra în oraș prin poarta de est și apoi va 

merg la templu. Dovada finală pe care Mesia adevărat o va da că El este Fiul lui Dumnezeu este aceea 

că El va intra în Sfânta Sfintelor. Scriptura interzice oricărui om să intre în Sfânta Sfintelor cu excepția 

Marelui Preot, și el are voie să intre doar cu ocazia lui Yom Kippur (Ziua ispășirii). 

 

Vă amintiți când am învățat despre Moise, că el a intrat în Sfânta Sfintelor chiar dacă el nu a fost 

Marele Preot. Moise a fost văzut ca și „primul răscumpărător”, și el a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a 

inaugura serviciul Cortului Întâlnirii în deșert. Mesia va intra în Sfânta Sfintelor pentru a inaugura 

Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. El nu va vorbi cu Dumnezeu, dar va sta pe capacului Chivotului 

legământului arătând că El este într-adevăr Dumnezeu în trup uman. Acesta va fi locul de unde Mesia 

va împărăți ca și Regele Mesia.  

 

Există o referință interesantă despre acesta în Noul Legământ. Odată, Isus umbla în sus și jos în zona 

templului într-o parte numită porticul lui Solomon. Acest loc este foarte aproape de Sfânta Sfintelor, și 



a fost în timpul lui Hanukka, pe care unele autorități o văd ca și momentul potrivit pentru ca Mesia să 

se descopere și să inaugureze Împărăția. Textul spune:  

 

„Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: ‘Până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, 

spune-ne-o deslușit.’” -Ioan 10:24  

 

Fariseii au știut tradiția despre Mesia intrând în Sfânta Sfintelor și conducând de acolo. Așadar i-au 

cerut să demonstreze că El era Mesia și să intre în locul sfânt. Ei au știut că dacă nu era Mesia și intra 

în locul sfânt, atunci El va muri ca și fiii lui Aaron - Nadav și Avuhu (vezi Levetic 10). Deci, de ce Isus 

nu le-a dat nici o dovadă? Nu era timpul potrivit ca El să intre în Sfânta Sfintelor. Acest eveniment este 

un eveniment din A doua venire și nu să aibă loc prima dată când era aici, astfel a refuzat.  

 

După ce mesia fals intră în Sfânta Sfintelor și comite Urâciunea Pustiirilor, Dumnezeu va aduna toți 

credincioșii lui Mesia pe nori:  

 

„Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va 

pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți 

toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu 

Domnul.”  1 Tesaloniceni 4:16-17  

 

Imediat după acest eveniment, o perioadă grea de persecuție va avea loc pentru poporul evreu. Această 

perioadă de grea încercare pentru Israel va fi o retribuție satanică asupra poporului evreu pentru că a 

refuzat să se închine lui mesia cel fals. Profetul Ieremia a vorbit despre acest timp de încercare și a 

revelat că pe cât de oribilă va fi suferința, cu toate acestea, Israel va fi mântuit:  

 

„Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov 

va fi izbăvit din ea.” - Ieremia 30:7 

 

Haideți să revizuim aceste evenimente înainte de a trece mai departe în profeția lui Daniel. Am spus că 

vor fi timpuri grele pentru lume. Aceste dificultăți vor fi politice, economice și sociale. Pe scurt,  va fi 

un haos general în lume care va conduce la ridicarea unui guvern mondial. Din acest guvern mondial, 

un lider va ieși, ca cărui politic și conducere va aduce un timp temporar de prosperitate economică și 

stabilitate politică. El (mesia fals) va fi foarte interesat în Israel și la început va părea a fi un prieten a 

poporului evreu. În timpul administrării sale, va fi o înțelegere între Israel și vecinii lui, și Templul va fi 

reconstruit, și jertfele vor avea loc din nou. Chiar dacă politicile sale vor fi împotriva învățăturilor din 

Scriptură, doar o mică minoritate de creștini și evrei i se vor opune. În timpul primelor trei ani și 

jumătate din această înțelegere de șapte ani, această minoritate de credincioși și evrei bazați pe Biblie 

vor fi persecutați și omorâți. La punctul de jumătate, mesia fals va face ceea ce Daniel numește, 

”Urâciunea Pustiirilor”, și, după ce poporul evreu va refuza chemarea la a se închina lui, un timp de 

persecuție intensă va începe pentru toți evreii din întreaga lume. Daniel oferă multă adâncime despre 

acest timp, în Daniel, capitolul doisprezece. 

 

Daniel arată că deși are loc o persecuție intensă fizică în timpul acestei perioade, trebuie să înțelegem 

aspectul spiritual al acestei bătălii. Daniel spune:  

 



„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va 

fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în 

vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” - Daniel 12:1  

 

Faptul că arhanghelul Mihail este menționat, informează cititorul că fără intervenția lui Dumnezeu, 

poporul evreu ar fi înfrânt. Este foarte trist să notăm că timpul de durere pentru poporul evreu va fi cel 

mai rău care a avut loc vreodată. Aceasta înseamnă că va fi și mai rău decât holocaustul. Vestea bună 

este că o rămășiță va scăpa și va fi salvată/răscumpărată. Versetul se încheie cu o referință ciudată, 

„scris în carte”. La ce carte se face referire? Moise, de asemenea face referire la această carte când îi 

cere lui Dumnezeu să ierte poporul când au păcătuit cu vițelul de aur. Moise a spus:  

 

„Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!” - Exod 32:32  

 

Majoritatea savanților văd această carte ca lista numelor persoanelor care vor fi în Împărăția lui 

Dumnezeu pentru eternitate. Noul Legământ de asemenea face referire la această carte de câteva ori în 

cartea Apocalipsa:  

 

„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea 

vieții...” - Apocalipsa 3:5  

 

„Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea 

lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat.” - Apocalipsa 13:8  

 

„Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost 

deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați  după faptele 

lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” - Apocalipsa 20:12 

 

„Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.” -Apocalipsa 20:15  

 

„Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși 

în cartea vieții Mielului.” - Apocalipsa 21:27  

 

Aceste versete dezvăluie că oamenii care vor scăpa de această perioadă de mare necaz și de persecuție 

cunoscută ca și „Necazul lui Iacov” (Ieremia 30:7), sunt cei care au numele scris în cartea vieții. 

Observați că această carte are legătură cu Mielul care a fost junghiat. Aceasta este o referință la Mesia, 

Care a devenit mielul de Paște nu doar al Israelului, ci al întregii lumi. Ni se spune că acesta a fost 

planul lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii (vezi Apocalipsa 13:8). Așadar, aceia a căror nume 

este scris în cartea Mielului sunt cei care au primit mesajul răscumpărării a lui Mesia Isus, care a fost 

junghiat conform voii lui Dumnezeu.  

 

Așa cum Daniel continuă să profețească el vorbește despre înviere:  

 



„Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară 

și rușine veșnică.” - Daniel 12:2 

 

Daniel a primit profeția cu aproape 2500 de ani în urmă. I se spune să sigileze profeția deoarece aceste 

lucruri sunt obscure, dar în viitor voia lui Dumnezeu va ridica persoane care vor clarifica și șlefui 

aceste cuvinte, să aducă înțelegere și interpretare corectă (vezi Daniel 12:9-10). Când îngerul îi spune 

lui Daniel despre suferința care este profețită pentru poporul lui, poporul evreu, Daniel întreabă cât 

timp până la final? La această întrebare, îngerul îmbrăcat în haine de in și-a ridicat mâinile spre cer și a 

zis:  

 

„Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat 

spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o vreme, două 

vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi 

zdrobită de tot.” - Daniel 12:7 

 

O vreme este un an, așa că acest verset face de asemenea referire la perioada de trei ani și jumătate. 

Prin urmare, perioada suferinței Israelului va fi a doua jumătate a perioadei de șapte ani, și apoi Mesia 

se va întoarce să-l elibereze pe Israel și să stabilească împărăția Sa. Daniel conclude scrierile sale cu 

informații vitale. El spune cititorului că cei răi vor continua să se comporte rău, dar cei înțelepți vor 

înțelege (Daniel 12:10). Ce vor înțelege cei înțelepți? Cei înțelepți îl vor vedea pe Dumnezeu 

mișcându-se conform cuvintelor profeților pentru a stabili Împărăția Sa, li se vor pocăi rapid și se vor 

pregăti pentru conducerea lui Mesia pe pământ. Apoi, Daniel oferă niște indicii care ajută cititorul să fie 

gata. Deja am învățat că mesia fals va permite construirea templului în Ierusalim și darurile și jertfele. 

Cu toate acestea, după ce este respins de către poporul evreu, el va aduce un sfârșit la programele din 

Templu. Daniel informează cititorul că:  

 

„De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai 

fi o mie două sute nouăzeci de zile.” - Daniel 12:11 

 

Vorbind despre o perioadă de trei ani și jumătate, cartea Apocalipsa spune:  

 

„Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute 

șaizeci de zile.” - Apocalipsa 12:6  

 

Există o diferență de treizeci de zile. Se poate ca în Noul Legământ, autorul vorbește despre această 

perioadă în numere rotunde. Adică, trei ani jumate este aproximativ 30 de zile înmulțit cu 42 de luni. 

Indiferent de intenția lui Ioan (autorul cărții Apocalipsa), există treizeci de zile în plus. Motivul pentru 

această perioadă adițională poate fi descoperit în studiul nostru anterior asupra lui Zaharia 12:10. 

Profetul spune că atunci când Israel se va uita la rănile lui Mesia în timpul în care Mesia se luptă 

războaiele Domnului, „ei vor jeli ca și jalea unui singur fiu....un fiu întâi născut.” În Iudaism, primele 

șapte zile după înmormântare este observat strict ca și o perioadă de jale. Există de fapt 23 de zile în 

plus (un total de 30 de zile ) pentru jale. Chiar dacă mulți oameni sunt mult mai relaxați în timpul 

acestor 23 de zile adiționale, când este vorba despre singurul copil - întâiul fiu născut - atunci există o 

tendință mai mare de a urma cu strictețe regulile de jale pentru întreaga perioadă de treizeci de zile. 

Acesta va fi cazul când Israel va jeli pentru Mesia Care a fost junghiat.  



 

Israel se va uita la Izbăvitor și va realiza identitatea Sa adevărată și va pune deoparte treizeci de zile de 

jale. Daniel continuă și spune:  

 

„Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile!” - Daniel 12:13  

 

Acest număr reprezintă 45 de zile adiționale sau un total de 75 de zile. Care este semnificația acestei 

perioade? Sunt exact 75 de zile între Yom Kippur și Hanuka. În același mod în care sărbătorile de 

primăvară Paștele, Primele roade și Pentecost (Șavuot) au jucat un rol important în prima venire a lui 

Isus, la fel va fi și la sărbătorile de toamnă la întoarcerea Lui. chiar dacă nici un om nu știe când se va 

întoarce Mesia, Zaharia arată spre faptul că după ce Mesia se va întoarce, un izvor de apă va fi deschis:  

 

„În ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și 

necurăție.” - Zaharia 13:1 

 

Savanții văd acest verset ca referindu-se la Ziua ispășirii. Această zi este o zi națională de căință și în 

ziua dinaintea Zilei ispășirii oamenii se scufundă într-o mikveh (un bazin de scufundare ritualică) ca și 

un semn de căință. Zaharia poate chiar să arate că începând cu Yom Kippur ca și o zi națională de 

scufundare, Israel ca și un popor vor începe o perioadă de 75 de zile care vor sluji ca și pregătire pentru 

stabilirea Împărăției lui Dumnezeu. Nu ar trebui să fie surprinzător faptul că de sărbătoarea Hanuka, 

care comemorează curăția și rededicarea Templului de la sacrilegiul lui Antioch, că adevăratul Mesia va 

supraveghea o curăție și rededicare a Templului în care mesia cel fals a înfăptuit Urâciunea pustiirilor. 

Mesia va supraveghea, de asemenea,  un timp mondial pentru pregătirea spirituală pentru stabilirea 

împărăției lui Dumnezeu. În același fel în care Hanuka a început o perioadă nouă pentru Israel, de 

asemenea, după o perioadă de 1.335 de zile, „Ferice de cine va aștepta și va ajunge…” în această 

perioadă de timp semnificativă pentru viitorul lui Israel.  

 

Cartea Daniel este vitală în ceea ce privește profețiile anterioare despre zilele din urmă. Chiar dacă 

Daniel dezvăluie știri tragice despre extinderea suferinței care vor cădea asupra poporului Israel 

imediat înainte de stabilirea Împărăției lui Dumnezeu, Daniel afirmă, că există un final determinat 

pentru această perioadă grea numită „Necazul lui Iacov”. Daniel, de asemenea dezvăluie detalii cu 

privire la Mesia, lucrarea Sa și perioada de timp a acestei lucrări care confirmă că doar Isus din Nazaret 

poate fi Mesia lui Israel. 

 

 


