
PRINŢUL PĂSTOR

DRAGI PRIETENI, în ultimul meu mesaj am vizitat sinistra vale profetică descrisă în capitolul 37 al 
cărţii  lui  Ezechiel,  cunoscută  popular  ca  „valea  oaselor  uscate”,  pe  care  eu  îndrăznesc  s-o 
numesc „VALEA SPERANŢEI MOARTE.” 

Aici  profetului ,יחזקאל   adică  Ezechiel,  îi  este  arătată  cu  ajutorul  divinităţii  deznădejdea  stării 
naţionale a Israelului aflat în גלות, dispersie, împrăştiere printre naţiunile lumii.

Da, deznădejde, din punct de vedere omenesc; totuşi, comentând asupra acestui capitol 37, unul 
dintre  rabinii  noştri  a  declarat:  „Restaurarea  Israelului  nu  putea  fi  realizată  prin  puterea 
omenească, ci doar prin duhul lui Dumnezeu.”

Cuvintele rabinului sunt adevărate, iar lui Ezechiel i se descopere faptul că ceea ce Israel nu poate 
realiza prin efort uman, va realiza acelaşi Duh al lui Dumnezeu prin puterea divină.

Probabil  vă  amintiţi  că  am intitulat  capitolele  de  la  33 la  39 „Iminenţa Împărăţiei  Mesianice”, 
deoarece aceste capitole vorbesc profetic despre restaurarea Israelului.

Vă rog acum să observaţi că aceste şapte capitole ne prezintă trei tablouri ale prosperităţii viitoare 
a Israelului. 

Ascultaţi cu atenţie în timp ce vi le prezint – 
Primul, prosperitatea monarhică a Israelului printr-un Prinţ Păstor;
Al doilea, prosperitatea materială a Israelului printr-o productivitate supranaturală;
Al treilea, prosperitatea variată a Israelului printr-o geneză spirituală.

Primul tablou, de fapt subiectul acestui mesaj, este zugrăvit în capitolele 33 şi 34.

Aici Îl vedem pe Dumnezeul cel Veşnic al lui Israel, ברוך הוא, binecuvântat să fie El, îndurerat de 
condiţia deplorabilă a poporului lipsit de griji şi a păstorilor răi ai lui Israel.

Luând iniţiativa în această  situaţie  tristă,  Cel  Veşnic Îl  numeşte pe Ezechiel  veghetor pentru a 
avertiza naţiunea rătăcită şi păstorii care au dus-o în rătăcire; apoi, printr-o emoţionantă revelaţie 
divină a dragostei şi disponibilităţii Sale faţă de bunăstarea Israelului, Însuşi Cel Veşnic promite cu 
blândeţe un viitor mai bun:

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi 
cerceta!”” (Ezechiel 34:11) 



„Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări, şi le voi aduce înapoi în ţara lor; 
le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor, şi în toate locurile locuite ale ţării.” (v. 
13)

„Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va 
paşte, El va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voivod 
în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!” (vs. 23, 24)

Pasajele din Scriptură citate se găsesc în capitolul 34 al cărţii Ezechiel.

Înainte de a merge mai departe şi  spre binele celor care ar putea necesita această  informaţie, 
permiteţi-mi să adaug că profetul Ezechiel a trăit cu multe secole după împăratul David care este 
numit cu mult drag „dulcele psalmist al lui Israel”.

Dat fiind faptul că Ezechiel nu profeţea înapoi în trecut ci înainte, în viitorul aflat atunci înaintea 
sa, unii dintre ascultătorii mei s-ar putea simţi ameninţaţi de o confuzie cronologică privitoare la 
menţionarea lui David de către Cel Veşnic prin buzele lui Ezechiel. Deci cine este acest David la 
care face referire Ezechiel?

Ei bine, cred că cel mai potrivit lucru ar fi să citez cuvintele unui mare comentator iudeu, rabinul 
Meir Loeb Malbim (1809-1879), la un moment dat rabin şef la Bucureşti, care a spus, „dacă ‚rege’ 
semnifică un conducător politic, ‚păstor’ denotă un lider spiritual. Mesia va combina ambele oficii.”

Sunt convins că Rabi Malbim are dreptate când face referire la המשיח, Mesia. 

Dar ce conotaţii are termenul „Mesia”? Care sunt implicaţiile sale? Ei bine, dacă dorim cu adevărat 
să ştim, va trebui să îndepărtăm praful orbitor din definiţiile noastre preconcepute. Acest lucru îl 
putem face cel mai bine zvârlindu-l sub apele cristaline ale revelaţiei divine care curg din Sfintele 
Scripturi.

Înainte  de  a  ne  curăţi  astfel  ideile  de  orice  interpretări  omeneşti  greşite,  permiteţi-mi  să  vă 
istorisesc o întâmplare.

La o conferinţă  internaţională  importantă  şi  destul  de tensionată  unde erau adunaţi  numeroşi 
delegaţi străini, vremea era caldă şi ospătarul poliglot a fost chemat la una dintre mese pentru a 
aduce nişte băuturi răcoritoare. „Flasche Wasser bitte”, a cerut unul dintre participanţi. „Pour moi”, 
a  spus  francezul,  „Je  desire  un verre  d’eau.”  Cu seriozitate,  ospătarul  s-a  întors  spre  a  treia 
persoană, care a spus:

 .תן לי כים מים בבקשה



Drept răspuns la privirea întrebătoare a ospătarului, al patrulea gentleman, un englez, a spus, „O! 
Eu nu doresc ce au cerut ei. Te rog adu-mi doar un pahar de apă; va fi suficient.”

Când stoicul ospătar a revenit şi, cu seninătate, a aşezat în faţa fiecăruia dintre cei patru câte un 
pahar de apă, aceştia şi-au zâmbit unii altora, promiţându-şi ca înţelegerea reciprocă dintre ei să 
fie limpede ca apa care se afla în faţa lor.

Să  ne  gândim la  această  întâmplare  în  timp  ce  încercăm să  dezbrăcăm definiţiile  pe  care  le 
cunoaştem de câteva dintre obscurităţile cu care diferenţa de limbă probabil că le-a îmbrăcat. 

Cuvântul משיח este un cuvânt ebraic; el derivă din rădăcina משח al cărei înţeles de bază este „a 
unge”.  În  naţiunile  orientale  ungerea  capului  sau  a  corpului  cu  ulei  era  o  practică  obişnuită. 
Această practică avea şi o semnificaţie religioasă, în special în Israel unde profeţii erau uneori unşi 
în slujba aceasta (1 Împăraţi 19:16; 1 Cronici 16:22; Psalm 105:15); iniţial şi preoţii din Israel erau 
unşi (Exodul 40:15; Numeri 3:3) dar s-ar părea că spre sfârşitul împărăţiei lui Israel, doar marele 
preot se mai bucura de această onoare.

Ungerea regilor din Israel a fost practicată de timpuriu, constituind o ceremonie instituită divin (1 
Samuel 9:16, etc.) Foarte puţini îşi dau seama că mare rege David a fost uns de trei ori ca rege – 
prima dată de Samuel la porunca lui Dumnezeu (1 Samuel 16:1, 13), apoi ca rege peste Iuda la 
Hebron (2 Samuel 2:4), iar în al treilea rând peste întreaga naţiune (2 Samuel 5:3).

Persoana astfel unsă era cunoscută ca „unsul”; noi ştim că cuvântul din limba română „Mesia” are 
acelaşi sens ca şi cuvântul ebraic משיח adică pur şi simplu unsul lui Dumnezeu într-o anumită 
slujbă.

Scripturile noastre iudaice ne învaţă că această ungere literală, materială a profetului, preotului şi 
regelui avea menirea de a ajuta Israelul să înţeleagă mai bine slujba Unui Uns suprem care avea să 
combine în Sine Însuşi cele trei roluri de profet, preot şi rege. Ungerea Lui avea să fie ungerea רוח 
 .Duhului lui Dumnezeu ,חשם

Cu circa trei sute de ani înaintea Erei noastre, Scripturile noastre iudaice au fost traduse din limba 
ebraică în limba greacă, şi, în consecinţă, expresia ebraică המשיח a apărut în limba greacă sub 
forma Ho Kristos, expresie transpusă în limba engleză printr-un cuvânt care, din nefericire spun 
eu, nu este nici englezesc, nici grecesc, nici ebraic – mă refer la cuvântul „CRISTOS”.

Dacă pe viitor veţi mai auzi cuvântul „CRISTOS”, veţi şti că are acelaşi înţeles de bază ca şi cuvântul 
ebraic משיח, cuvântul grecesc „Kristos” şi cuvântul englezesc "Uns”.
Vă mai amintiţi întâmplarea cu delegaţii străini şi paharul lor de apă, nu-i aşa?



Moses  ben  Maimon  (1135-1204),  cunoscut  mai  bine  ca  Maimonides,  face  nişte  afirmaţii 
îngemănate cu care sunt întru totul de acord:

אני מאמיו באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת
 „Cred cu o credinţă perfectă că toate cuvintele profeţilor sunt adevărate.”
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח
 „Cred cu o credinţă perfectă în venirea lui Mesia ...”

Dragi prieteni, acestea sunt nişte afirmaţii măreţe şi fie ca Cel Veşnic, binecuvântat să fie El, să ne 
scape de o  incredulitate  flegmatică  în  legătură  cu  sosirea  acestei  Fiinţe binecuvântate,  Mesia, 
deoarece  restaurarea  Israelului  şi  domnia  lui  Mesia  sunt  legate  una  de  alta  ca  evenimente 
succesive din cadrul profeţiei de prezicere din Scripturi.
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