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Cântarea lui Zaharia 
Textul de bază: Luca 1:67-80 

 

Întroducere 
 
• După ce Zaharia a scris numele copilului pe o hârtie a putut să vorbească din 

nou 
• Şi a început să laude pe Dumnezeu 
 
Dumnezeu a vizitat şi a răscumpărat poporul Său 
 
Zaharia laudă pe Dumnezeu 
• Zaharia este umplut de Duhul Sfânt şi vorbeşte prophetic 
• În stilul de laudă a poporului de atunci, lauda conţinea cuvinte de laudă dar şi 

motivul laudei 
• Lauda nu se epuizează în cuvinte frumoase ci conţine şi un scop pregnant 

Luca 1:68 
,,Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a 
răscumpărat pe poporul Său.” 

• Salvatorul mult aşteptat şi anunţat de profeţii poporului a ajuns 
• Se îndeplinesc cuvintele proorocului Natan, care a spus lui David: 

2 Samuel 7:12 şi 16 
Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica... 
un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. Şi 
casa ta şi împărăţia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de 
domnie va fi întărit pe vecie.” 

• Dorinţa aceasta este şi astăzi trează şi actuală în poporul Israel 
• Salvatorul poporului Israel le va scăpa de duşmanii din împrejur 
• Zaharia cunoştea promisiunea dată de Dumnezeu lui Avraam 

Geneza 22:16-18 
,,Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentrucă ai făcut lucrul acesta, şi n-ai 
cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi 
înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe 
ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. Toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentrucă ai 
ascultat de porunca Mea!” 

• Şi dorinţa aceasta a şi fost motivul pentru care ucenicii lui Isus L-au întrebat 
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Faptele Apostolilor 1:6 
Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în 
vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” 

• Zaharia vede în viziunea sa profetică, împlinirea legământului lui Dumnezeu 
cu poporul Său 

• El a privit peste cele o mie de ani până la noua venire a Domnului 
• El vedea o nouă înfiinţare a împărăţiei a Iudeilor 
• Apostolul Pavel înştiinţează biserica din Roma despre planul cu poporul Israel 

Romani 11:25-26a 
Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi 
taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea 
până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi 
mântuit. 

• Pentru aceasta a întrebat Pilat pe Isus înainte de crucificarea Lui 
Ioan 18:33 şi 36-37 
Pilat a intrat iarăş în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: ,,Eşti 
Tu Împăratul Iudeilor?” ,,Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a 
răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei 
s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea 
nu este de aici.” ,,Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. ,,Da”, a 
răspuns Isus. ,,Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit 
în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă 
glasul Meu.” 

• Zilele de crăciun nu au voie să fie numai o festivitate la o iesle 
• Privirea noastră trebuie să se îndrepte spre scopul venirii Domnului nostru Isus 
Isus Cristos a venit în lumea noastră ca să Ne împace cu Tatăl 
Ceresc! 
 
Un Pionier, un sol pe calea păcii 
 
• Zaharia nu vedea numai viitorul îndepărtat 
• Zaharia  făcea o deosebire între sol şi Cel Prea Înalt 
• Isus este fiul Celui Prea Înalt 
• Iar Ioan este profetul, solul, pionierul celui Prea Înalt 
• El vede şi copilul născut şi-l descrie pe Ioan ca un sol înaintea celui Prea Înalt 

Luca 1.32 
El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; 

• Şi această vedenie a avut şi profetul Maleahi 
Maleahi 3,1 
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Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. 
• Ioan, când predica la Iordan nu a proclamat o nouă împărăţie 
• Ci a chemat oameni la întoarcere, la pocăinţă, la o nouă orientare pre 

Dumnezeul Veşinic 
• El sublinează cerinţa aceasta şi la botezul Domnului nostru Isus 

Ioan 1:29 
,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” 

• Mesajul lui Ioan are şi astăzi o valoare vecinică 
• Cine nu recunoaşte, că Fiul lui Dumnezeu a murit şi pentru păcatele sale, nu 

poate vedea odată Împărăţia Lui 
 

Mila şi dragostea lui Dumnezeu e nemărginită 
 
• Profetul Isaia o descrie aşa 

Isaia 9:2 
Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau 
în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 

• Într-adevăr, poporul Israel trăia în umbra binecuvântării 
• Felul lor de trai era foarte departe de voinţa lui Dumnezeu 
• Situaţia de atunci seamăna foarte mult cu vremurile de astăzi 
• Toţi acei, pentru care Dumnezeul Veşinic este indiferent, toţi acei vor pierii 
• Ei zac într-un întunerec sufletesc din care nu pot ieşi singuri 
• Frica lor de moarte, frica lor de un viitor necunoscut distruge orice bucurie şi 

orice speranţă 
Evrei 2:14-15 
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş 
a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, cari 
prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor. 
 

Ioan arată poporului Israel un drum spre Dumnezeu 
 
• Şi atunci trăiau unii, care s-au aranjat cu felul lor de trai 
• Care şi-au construit un system de scuze pentru orice eventualitate 
• Care şi-au găsit şi chiar se mândresc cu anumite scuze chiar şi neîntemeiate  
• De multe ori şi pe plan religios sau pe plan beneficiar 
• Dar Ioan predică altceva. El cere întoarcere. Întoarcere spre Dumnezeu. 
• Apostolul Pavel sublinează această cerinţă şi o leagă imediat cu o promisiune 

Dumnezeiască 
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Romani 6:23 
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa vecinică în Isus Cristos, Domnul nostru. 
 

Încheierea 
 
• Zaharia când a proorocit depre Salvatorul poporului Israel încă nu stia de 

puterea Duhului Sfânt care v-a fi turnat peste cei ce cred 
Faptele Apostolilor 2:17-21 
,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice 
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea 
vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi 
peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor 
prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, 
sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întunerec, şi luna în 
sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. 
Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” 

• Ioan Botezătorul a chemat poporul Israel la pocăinţă, cerând iertarea păcatelor 
şi schimbarea traiului după voia lui Dumnezeu  

• Şi Apostolul Pavel descrie această cerinţă în cuvintele sale, sciind către 
biserica din Efesus 

Efeseni 4:1-6 
Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţa, cu 
îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să 
păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur 
Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării 
voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un 
singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 
lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

• Venirea Domnului nostru Isus Cristos a fost anunţată la cei neştiuitori 
• Venirea a acestui Mântuitor trebuie propovăduită şi prin noi la cei neştiuitori 
• Dumnezeu a ales pe Zaharia să transmită Vestea Bună la cei din poporul Lui 
• Dumnezeu ne-a ales pe noi ca să transmitem Vestea Bună la poporul nostru 
• Ne-am dat noi seama de marea responsabilitate cu care suntem însărcinaţi? 
 
                                                             Amin 


