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„Anul Nou” în Israel
(Roș Hașanah)

Chiar astăzi, în calendarul iudaic este sărbătoarea Anului Nou (Roș
Hașanah), și se cuvine să privim și noi la câteva texte biblice cu referință la
această sărbătoare. Dacă ne întreabă cineva de ce vorbim despre această
sărbătoare, o sărbătoare caracteristic iudaică, dăm un verset din Levitic 23:4,
unde scrie: „Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe cari le veți vesti la
vremile lor hotărâte.” Deci, aceasta este una din „sărbătorile Domnului,” și
astfel este un dar al Lui și pentru noi, o sărbătoare cu multe învățături despre
bunătatea Domnului.
La Numeri 29:1, găsim scris: „În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să
aveți o adunare sfântă: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă. Ziua aceasta să
fie vestită între voi cu sunet de trâmbiță.”
Ziua aceasta, ziua de Anul Nou în Israel, mai e numită și Ziua Trâmbițelor.
Trâmbița, adică șofarul de atunci, anunță solemn că Dumnezeu este aici, și că El

este credincios, că ne putem
bizui pe Cuvântul Lui, că ne
cheamă la El pentru că ne
iubește, și mai anunță că atunci
când vine El la noi, trebuie să
ne pregătim ca să ne înfățișăm
ca popor al Său.
Mulți ani în Israel n-a mai
fost sărbătorită această zi. În
cartea Neemia, găsim scris că
cei întorși din exilul babilonian
s-au adunat la Ierusalim în ziua
aceasta, prima zi din luna a
șaptea, și cărturarul Ezra le-a
citit din sulul Legii. Când au
aflat ei ce trebuiau să
împlinească, dar n-au împlinit, i-a apuca plânsul, fiindcă mulți ani au uitat de
rânduiala lui Dumnezeu. Iată înscrisul Cărții:
„Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei
și din toți cei ce erau în stare s-o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a
șaptea” (Neemia 8:2)... „Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra, și
Leviții cari învățau pe popor, au zis întregului popor: „Ziua aceasta este
închinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociți și să nu plângeți!”
Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii.” (Neemia 8:9). Plânsul lor
amar era plânsul pocăinței.
Prin explicația pe care au dat-o mai târziu Neemia, Ezra și ceilalți leviți,
reiese ceva frumos: Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a bucuriei în cinstea
Domnului, de aceea e scris mai jos: „Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea.
Și au trimes câte o parte și altora, și s-au veselit mult. Căci înțeleseseră cuvintele
cari li se tâlcuiseră.” (Neemia 8:12). Sărbătoarea aceasta este nu numai cu
pocăință, dar și cu bucuria împăcării și a unui nou început cu Dumnezeu. Iată ce
înseaamnă Anul Nou, un nou început sub ocrotirea și binecuvântarea lui
Dumnezeu.
Un alt lucru frumos rămas din tradiția rabinică este faptul că la Anul Nou se
citea din Scriptură textul de la Geneza 22, text numit și Akedah (legarea lui
Isac), subliniind semnificația cornului de berbece (șofar). „Avraam a ridicat
ochii, și a văzut înapoia lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș; și
Avraam s-a dus de a luat berbecele, și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului
său” (Geneza 22:12). Astfel cornul de berbece, trâmbița lui Israel, a ajuns să
însemneze îndurarea lui Dumnezeu. Dar tocmai prin faptul înlocuirii jertfei de
pe altar, semnificația este mult mai adâncă: Înlocuirea noastră de la moarte și
ispășirea păcatelor noastre pe crucea de la Golgota, s-au împlinit în Mielul lui
Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Astfel că șofarul și sunetul de trâmbiță ne
aduce aminte de Domnul nostru Isus Hristos, ispășitorul de păcate și înlocuitorul
nostru în osândă și moarte.

Dar Nu Deznădăjduiți
„Suntem încolțiți în toate chipurile,
dar nu la strâmtoare; în grea
cumpănă, dar nu desnădăjduiți…” (2
Cor. 4:8). Mă rog ca starea de har din
acest verset să fie împlinită și pentru
noi…
Da, suntem încolțiți din toate
părțile și în toate chipurile, dar nu ne
lăsăm să fim la strâmtoare, adică aduși
într-un colț unde să fim forțați să
facem compromisuri. „În grea
cumpănă” e tradus în engleză „we are
perplexed,” mirați la culme, surprinși.
Watchman Nee spunea că un
adevărat creștin, credea el, trebuie să
zâmbească toată ziua, de dimineață
până se face noapte. Așa credea. Și
spunea el că atunci când ar fi văzut un
credincios plângând, ar fi zis că acela
e un credincios înfrânt. Așa credea. Și
mai spunea el că cel mai mic semn de
frică pentru credincios, credea că este
un semn de înfrângere, de despărțire
de Hristos. Așa credea.
Tot Watchman Nee mărturisește că
a învățat cu timpul care este realitatea,
că un credincios al Domnului este un
adevărat paradox între putere și
slăbiciune, între bucurie și durere,
între credința biruitoare și rugăciunile
care imploră ajutorul. Un credincios al
Domnului e tare în Domnul atunci
când se ascunde cu toate temerile și
îndoielile și slăbiciunile sub mantaua
puterii Domnului Isus. În momentul
acela un credincios nu mai vrea să
audă cât de puternic este el, ci cât de
puternic este Domnul.
Apostolul Pavel scria corintenilor:
„Deci mă voi lăuda mult mai bucuros
cu slăbiciunile mele, pentruca puterea
lui Hristos să rămînă în mine. De
aceea simt plăcere în slăbiciuni, în

defăimări, în nevoi, în prigoniri, în
strîmtorări, pentru Hristos; căci cînd
sînt slab, atunci sînt tare.” (2 Cor.
12:9-10). Și în cuvintele marelui
Apostolul Pavel scria corintenilor:
„Deci mă voi lăuda mult mai bucuros
cu slăbiciunile mele, pentruca
puterea lui Hristos să rămînă în
mine. De aceea simt plăcere în
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în
prigoniri, în strîmtorări, pentru
Hristos; căci cînd sînt slab, atunci
sînt tare.” (2 Cor. 12:9-10). Și în
cuvintele marelui apostol mai este un
lucru greu de înțeles, faptul că el
găsea plăcere în slăbiciuni (când
vedea că nu poate să-și împlinească
planurile, fiindcă era prea slab!), în
defăimări (atunci când era luat în râs
de alții !!), și la fel în nevoi și
prigoniri… Iar în Listra, când a fost
scos din cetate după ce l-au împroșcat
cu pietre și credeau că murise,
probabil Pavel era într-o rugăciune de
laudă Domnului pentru că a fost
astfel lovit din cauza Numelui
Domnului Isus.
Frați și surori, anul acesta 2020
este un an de mari încercări pentru
fiecare din noi. Dar, să avem și noi
atitudinea apostolului Pavel: Nu
suntem la strâmtoare, desnădăjduiți
sau părăsiți, și chiar dacă suntem
trântiți, a noastră e biruința prin
Hristos! În lumina cuvintelor
apostolului Pavel, aș spune, Frați și
surori, sus inima! Iar fr. Niculiță
Moldoveanu ar spune:
Mai avem puțin de mers
pân’ la ținta mult dorită;
Plânsul nostru va fi șters,
de Lumina-nveșnicită!

t Să nu uităm de cei care trec prin
boli, greutăți și slăbiciuni; să-i aducem
înaintea Domnului în mijlocire, mai
ales acum când autoritățile medicale be
anunță că are loc o revenire a
pericolului acut de îmbolnăviri cu gripa
corona .
t Spunem un călduros Bun Venit
fratelui Mihail Bukatovici din
Tărăsăuți, Ucraina, care s-a întors în
mijlocul nostru și ne bucurăm din
inimă împreună cu sora Dora, și
familia Ioni și Alla Dinu. Slavă
Domnului că suntem iarăși împreună.
t Biserica Emanuel din Oradea a
avut în duminica trecută un număr
record de participanți la Cina
Domnului, peste 500, având în vedere
restricțiile mai ușoare în aer liber.
t Astăzi e prima duminică în care
cântă fanfara noastră în adunare.
Felicitări cântăreților noștri și spunem
din inimă, Slavă Domnului!
t În curând vom avea pentru
distribuire noul Caiet de Adrese. Lista
de adrese a fost întocmită de Marc și
Cristina Popovici, cărora le mulțumim
pentru jertfa pe care au făcut-o și
pentru lucrarea de excepție pe care au
realizat-o.
t De asemenea, cei care doriți să
primiți prin e-mail revista de misiune
„România pentru Hristos” adresați-vă
tot fratelui Marc Popovici. Veți găsi
articole inspirative, vești de pe ogorul
Evangheliei, și motive de fi
entuziasmați de lucrarea Evangheliei în
România.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
t După cum ați observat de o
vreme încoace, majoritatea membrilor
primesc prin e-mail Buletinul
Duminical, care este și pe Internet la
b e t e l c h u rc h . o r g , î m p r e u n ă c u
programele de radio duminicale de la
8:30 dimineața, la postul de radio
WEEF 1430 AM.
t Am aflat că recent o stradă din
Aradu-Nou, a fost numită „Strada Ioan
Chișmore”, după numele
compozitorului nostru iubit din
Măderat. Mare cinste! Felicitări întregii
familii.
t Sâmbăta viitoare, 26 sept.,
Franklin Graham organizează un Marș
al Rugăciunii în Washington D.C. de la
Lincoln Memorial până la Capitoliu. În
apelul lansat Graham spune: „Vă chem

să ne unim și să facem lucrul cel mai
important pe care-l putem face, să ne
rugăm! Ne vom ruga lui Dumnezeu ca
El să intervină și să salveze țara
aceasta.”
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