Eveniment

Ierusalimul în sãrbãtoare
Între 26 septembrie ºi 4 octombrie a.c.
s-au þinut în Ierusalim „Sãrbãtoarea Corturilor”, împreunã cu sãrbãtoarea Pessah
(Paºtele) ºi Sãrbãtoarea Sãptãmânilor (Rusaliile) - sãrbãtori biblice pe care Domnul
a poruncit poporului Israel sã le þinã în
Vechiul Testament (Ex. 23, Lev. 23, Deut.
16). Pe drept se poate spune cã aceste sãrbãtori nu sunt numai sãrbãtori iudaice, ci
sãrbãtori ale Domnului.
Sãrbãtoarea Corturilor simbolizeazã
triumful ~mpãrãþiei lui Dumnezeu, împãrãþie în care prezenþa, slava ºi mãreþia lui
Dumnezeu vor acoperi pãmântul cum
acoperã apa fundul mãrii. Aceastã sãrbãtoare aminteºte iudeilor cã supravieþuirea
lor în pustiu timp de 40 de ani se datoreazã
lui Dumnezeu. Cortul reprezintã simbolic
locul de ocrotire dumnezeiascã, un loc de
bucurie în Domnul. Felul cum este construit,
ramurile, frunzele ºi florile de palmier, de
salcie, de lãmâie ºi mirt care sunt folosite
au o importanþã duhovniceascã deosebitã.
Pentru iudei ele înseamnã cãinþã, pocãinþã,
dorinþa dupã Dumnezeu ºi slujirea Lui din
toatã inima; pe de altã parte ele simbolizeazã unitatea naþionalã a Israelului cu toate
felurile de oameni incluºi în naþiune.
Din 1980 se sãrbãtoreºte în stil creºtin,
an de an, datoritã aportului pe care îl aduc
creºtinii la aceastã festivitate.
Ambasada Creºtinã din Ierusalim este
instituþia care organizeazã festivitãþile timp
de 7 zile, de dimineaþa pânã seara. Programul se compune din predici, slujbe de
vindecare, seminarii cu teme biblice, rugãciune, muzicã de laudã ºi închinare ºi
Marºul Ierusalimului. Numãrul creºtinilor
care participã ºi care ajutã la realizarea
programului festiv a crescut an de an, ajungând la 6000 în 2006. Guvernul ºi presa îl
considerã unul dintre cele mai importante
evenimente turistice ale anului.
Premierul Israelului ºi primarul
Ierusalimului au participat la aceastã
sãrbãtoare ºi ºi-au dat seama cã adevãraþii
prieteni ai Israelului sunt creºtinii. Delegaþii
de creºtini din toate colþurile globului au
învins teama de atentate, dificultãþile privind
obþinerea vizelor (cei din China, Africa) sau
costurile cãlãtoriei ºi ale ºederii în Ierusalim, fiind înlocuite cu bucuria de a sluji
alãturi de israeliþi lui Dumnezeu, lui Isus,
care a fost persoana centralã cãreia I s-au
adus mulþumire, slavã, închinare prin tot
programul care s-a desfãºurat acolo. Se
împlineºte ce spune prorocul Zaharia 14:16
„...toate naþiunile pãmântului se vor sui în
Sion ºi vor sãrbãtori în Ierusalim Sãrbãtoarea Corturilor...”.
Pentru cã este ceva deosebit în Israel,

mai ales în Ierusalim, mai mult de 700 de
corespondenþi din 45 de þãri transmit ºtiri
ºi imagini în 180 de þãri.
Cum a fost posibil ca statul Israel, dupã
o perioadã foarte lungã de exil, sã fie refãcut
total ºi sã ofere o atmosferã de bucurie, de
prietenie ºi pace tuturor naþiunilor?
Cum a fost posibil ca Ierusalimul, care
în decursul timpului a fost distrus ºi ars de 17
ori, sã se prezinte astãzi ca un oraº care înfloreºte ºi se dezvoltã continuu din toate punctele
de vedere, depãºind capitale care n-au trãit
atacurile ºi ameninþãrile cu care s-au confruntat ºi se confruntã încã Ierusalimul?
Cum a fost posibil ca þara Israel, dintr-o
mlaºtinã ºi un pustiu cum ajunsese dupã exil, sã
atragã privirea ºi interesul întregii lumi ºi sã
trezeascã invidie în toate þãrile înconjurãtoare?
Rãspunsul este amplu: în primul rând,
Dumnezeu a ales acest popor ca sã fie al lui
(Deut. 7:6) din veºnicie 1-a strigat în existenþã.
Alegerea Sa este suveranã pentru cã Dumnezeu este suveran.
În al doilea rând, prin lupta continuã care
o duce Israelul din 14 mai 1948, datã când a
fost proclamat din nou Israelul stat independent.
În al treilea rând, solidarizarea creºtinilor cu naþiunea Israel a contribuit considerabil la dezvoltarea ei.
În al patrulea rând, se poate recunoaºte
mâna Domnului peste acest popor cu care
El a fãcut legãmânt în Vechiul Testament.
Dumnezeu a dat numele Israel, Dumnezeu
a ales Ierusalimul ca loc unde sã locuiascã
numele Lui (2 Cronici 6:6). Pot striga toate
naþiunile contra Israelului ºi a Ierusalimului, dar nu vor putea schimba nimic.
Ierusalimul este capitala statului Israel, este inima poporului evreu care locuieºte în Israel ºi în Diaspora.
În iunie 2007, Ierusalimul a sãrbãtorit
40 de ani de la reunirea Ierusalimului de

vest cu cel din est (partea de est s-a aflat
pânã în 1967 sub dominaþie iordanianã).
În existenþa lui de 3000 de ani, Ierusalimul a cunoscut o istorie cu minuni, cu
prosperitate, cu biruinþã, apoi decãdere,
înfrângere, vãrsare de sânge, durere.
Deºi aproape 2000 de ani evreii n-au
mai locuit în þara lor, Dumnezeu nu a uitat
ce a promis. Prin Israel a început El planul
de mântuire al omenirii. În perioada cea
mai întunecatã spiritual Dumnezeu a trimis
pe Fiul Sãu, Isus Hristos, sã împlineascã
ce fusese vestit deja în Vechiul Testament.
În Ierusalim, Isus a fost adus ca jertfa supremã, cea mai mare din Univers, în mod desãvârºit. În Ierusalim a fost triumful lui Isus
asupra morþii, pãcatului, asupra diavolului
ºi asupra tuturor puterilor lui demonice. În
Ierusalim a fost fondatã prima bisericã
mesianicã, (nãscutã din nou) ºi tot aici a
trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt, care a împuternicit pe apostoli sã vesteascã cu curaj
Cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim, în
Iudeea, în Samaria ºi pânã la marginile
pãmântului. Din Ierusalim a ieºit Cuvântul
- Biblia în toatã lumea, aºa cum scriu
proorocii Isaia 2:3 ºi Mica 4:2.
Cum poate vedea diavolul aceste biruinþe ºi sã stea pasiv? El cautã febril oameni,
familii, instituþii, foruri, naþiuni prin care sã
se împotriveascã lui Dumnezeu ºi prin care
sã extermine Israelul. Acþioneazã cu putere
prin naþiunile arabe ºi prin minoritatea palestinianã - ca sã atace continuu Israelul,
deoarece din Israel provine Mântuitorul
lumii, ºi în Israel a început Isus planul lui
Dumnezeu de mântuire a lumii. Isus a fost
iudeu. Biblia spune în Genesa 12:3 cã cine
binecuvânteazã Israelul va fi binecuvântat,
iar cine blesteamã Israelul va fi blestemat.
Noul Ierusalim aºteptat de credincioºi va
fi oraºul prezenþei dumnezeieºti, care va face
din Ierusalim o cetate a pãcii (FA 21:1-5).
Noi ne rugãm pentru pace în Ierusalim,
în Israel, aºa cum scrie în Psalmul 122.
Shalom Ierusalim, Shalom Israel!
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