Itinerar biblic

Pe urmele
Mântuitorului...
la propriu!

P

entru mulþi creºtini, o cãlãtorie
în Israel este un vis, o dorinþã a
vieþii lor. În ultima sãptãmânã a lunii
martie, visul acesta s-a împlinit pentru cei
mai mulþi din grupul de peste 50 de
credincioºi penticostali români care au
fãcut aceastã cãlãtorie. Doar câþiva dintre
membrii grupului mai vizitaserã Israelul.
Excursia a fost organizatã de fratele
Romulus Ganea, cadru didactic la ITP,
împreunã cu, poate, cel mai bun ghid pentru Þara
Sfântã pe care îl avem în România, pastorul adventist,
profesorul ºi arheologul Traian Aldea. Din grup au
fãcut parte pastorii Valeriu Mocan din Zalãu, Grigore
Todoran, Radu Bota ºi Ghiþã Mois din Baia Mare,
Ambrozie Pop din Cluj-Napoca, John Tipei din
Bucureºti, împreunã cu mulþi alþi slujitori ordinaþi ºi
membri din bisericile penticostale din þarã.
Evident, motivele care ne-au determinat sã facem
aceastã cãlãtorie au fost altele decât cele ale adepþilor
altor religii, care nu numai cã îºi doresc, ci sunt ºi
obligaþi sã facã pelerinaj, o datã sau de mai multe ori
în viaþã, la locurile sfinte legate de credinþa lor. Dacã
pentru aceºtia din urmã fiecare acþiune de pelerinaj
este o ocazie specialã de a urca pe treptele sfinþeniei,
pentru noi, credincioºii penticostali, ea este o
experienþã de documentare ºi de îmbogãþire
sufleteascã. ªi asta înseamnã mult!
Ghidul nostru a reuºit sã ne transmitã nu doar o
parte din bogãþia de informaþii pe care o deþine cu
privire la Scripturi ºi la Þara Sfântã, dar ºi pasiunea
lui pentru punerea în context geografic a fiecãrui
detaliu din Sfintele Scripturi. Cutreierând zecile de
locurile pe unde au umblat ºi sfinþii Vechiului Testa-
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ment, Mântuitorul ºi apostolii Sãi, am primit o nouã
luminã asupra vieþii acestora ºi a spuselor
Mântuitorului. Citirea unui pasaj din Scripturã la
locul în care au avut loc evenimentele descrise în el
te transpune într-o situaþie aproape realã în care
detaliile din text prind viaþã, nemaifiind nevoie de a
depinde prea mult de imaginaþie.
Pe lângã „documentarea la faþa locului”,
experienþa a fost ºi una profund spiritualã. În fiecare
zi, înainte de plecarea cu autocarul, am avut pãrtãºie
prin cântare ºi rugãciune, încredinþându-ne purtãrii
de grijã a lui Dumnezeu pentru ziua respectivã. Apoi,
pãrtãºia continua în timpul zilei, nu doar prin legãtura frãþeascã ce s-a stabilit între noi, ci ºi prin faptul
cã la fiecare obiectiv principal vizitat am citit din
Scripturi pasajele legate de acel loc, am cântat ºi
ne-am rugat potrivit cu însemnãtatea locului respectiv. Am fãcut multe rugãciuni pentru pacea
Ierusalimului ºi mântuirea lui Israel.
De neuitat va rãmâne pentru grupul nostru
cãlãtoria cu barca, „în faptul serii”, pe Marea Galileii,
ocazie cu care, prin cântãrile pe care le-am închinat
Domnului, am evocat minunatele momente petrecute
de Isus în acele locuri cu ucenicii Sãi ºi minunile
înfãptuite de El, prin potolirea furtunii ºi
pescuirea minunatã. O experienþã deosebitã am avut ºi la Râul Iordan unde, în
presupusul loc unde a fost botezat Domnul
Isus, am avut un serviciu special în cadrul
cãruia douã femei ºi un bãrbat din Zalãu
ºi-au mãrturisit credinþa în apa botezului
(oficiat de fraþii Valeriu Mocan ºi Ambrozie
Pop - foto stânga), iar predica a fost rostitã
de fratele Ghiþã Mois. Înãlþãtoare a fost ºi
experienþa din Grãdina Mormântului când,
dupã vizitarea mormântului gol al lui Isus,
am serbat Cina Domnului. Serviciul a fost
oficiat de Valeriu Mocan, Grigore Todoran
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ºi Ambrozie Pop, iar predica a fost rostitã de John
Tipei.
În urma pelerinajului, ne-am întors acasã
îmbogãþiþi atât în cunoaºterea Scripturii ºi a locurilor
biblice, cât ºi spiritual, determinaþi de a ne ruga mai

mult pentru mântuirea lui Israel ºi pentru pacea
Ierusalimului, mai ales acum când, în preajma „anului
de veselie” prilejuit de cea de-a 60 aniversare a
statului Israel, evreii se aºteaptã la tulburãri politice
ºi sociale.
J.F.T.

Statul Israel la a 60-a
aniversare

L

a 14 mai 2008 se împlinesc 60 de ani de
când a fost proclamat statul Israel. Chaim
Weizman, preºedintele þãrii, ºi David BenGurion, primul-ministru, s-au preocupat, imediat
dupã recunoaºterea de la 14 mai 1948 a statului
independent, de atragerea emigranþilor din
Europa. Între 1948-1951, au plecat numai din
România 117.950 de evrei spre þara promisã.
Dezvoltarea economicã a Israelului din
ultimele ºase decenii poate fi explicatã doar prin
intervenþia ºi acþiunea directã a lui
Dumnezeu. Aproape întreaga infrastructurã a Israelului - instituþii educaþionale,
spitale, forþe de securitate sau reþeaua de

transport comun - a trebuit sã fie realizatã cu
rapiditate, în ciuda faptului cã þara a avut de
înfruntat rãzboiul din 1973 (de Iom Kipur), apoi
conflictele repetate cu Libanul, începând cu 1985.
„Israelul este minunea lui Dumnezeu pentru
zilele noastre”, a spus-o în 1948, premierul, ºi
de atunci, nu numai el.
C.V.R.
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