
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANUKA 5779  O sărbătoare a Împărăției, de Doctor R. Baruch, 

  

  חנוכה חג למלכות ה׳     

Hanuka, O sărbătoare a Împărăției 

 

Ca și urmași ai lui Mesia Yeshua, suntem chemați să trăim o viață care să se asemenea cu cea trăită de 

El. De fapt, El ne-a dat instrucțiunile de a ne lua crucea și a-L urma. Această afirmație ne arată faptul că 

noi, ca și credincioși, suntem chemați să trăim ceea ce în Iudaism se cheamă נפש מסירות. Acest termen 

înseamnă, într-o traducere literară „întoarcerea sufletului”, iar scopul său este de a duce o viață pentru 

scopurile lui Dumnezeu. Trăirea unei vieți de sacrificiu, nu este excepția, ci ar trebui să fie norma 

fiecărui creștin. O așa bunăvoință de a se nega pe sine, și a căuta voia lui Dumnezeu, cu siguranță că 

este o descriere ce se potrivește Macabeilor, în timpul conducerii brutale a liderului grec, Antioh al IV-

lea Epifanes.  

 

Evrei au fost forțați să se adapteze, abandonând poruncile lui Dumnezeu și îmbrățișând practicile 

păgâne ale grecilor. Majoritatea evreilor au acceptat această situație, deoarece nu vedeau o altă 

alternativă. Concetrarea lor era pe supraviețuire. O astfel de perspectivă este logică, dar este lipsită de 

orice responsabilitate spirituală. Nu suntem chemați să fim logici, ci ascultători! 

 

În timp ce m-am așezat ca să scriu acest articol despre Hanuka, nu suntem în Israel; ci mai degrabă, 

încheiem un timp petrecut în Asia. Am vizitat trei țări diferite din Asia, fiecare atât de diferită de casa 

noastră din Israel. Este greu să aduni gânduri despre Hanuka, amintindu-ți toate atrocitățile ce s-au 

abătut asupra poporului evreu, în locuri atât de îndepărtate și de diferite de țara Israel. Una dintre aceste 

țări, a cărui nume nu-l voi menționa, are parte de o adevărată schimbare, în mod special cei care sunt 

credincioși. Libertatea de a pune în practică angajamentul față de Yeshua și de a împărtăși credința cu 

alții este sever limitată. Nu am nici o îndoială în mintea mea asupra faptului că destul de curând va avea 

loc vărsare de sânge în această țară, pentru cei care trăiesc în ascultare de voia lui Dumnezeu dezvăluită 

în Scriptură. O astfel de persecuție este în creștere în multe alte locuri din întreaga lume. 

 

În lumina acestor lucruri putem învăța de la Macabei și comportamentul lor în timpul conducerii 

barbarice a lui Antioh. Macabeii erau o familie de preoți care au condus o revoltă împotriva practicilor 

heleniste forțate asupra poporului evreu. Liderul lor, Matityahu ben Yochanan (Mattathias), a fost 

omorât la începutul revoltei. Acest lucru ne învață o lecție importantă. Ar trebui să fim gata să murim 

pentru credința noastră. O credință pentru care nu ești gata să mori, nu este o credință adevărată după 

învățăturile lui Mesia Yeshua. Revolta Macabeilor nu a fost, în primul rând, împotriva grecilor, ci a fost 

împotriva fraților lor evrei care au ales să accepte schimbările pe care guvernul le-a impus. 

 

Atunci când ne uităm la poziția teologică a credincioșilor, în ziua de astăzi, și la congregațiile la care 

participă, vedem niște direcții ingrijorătoare. Închinarea s-a schimbat într-un mod drastic, în ultimii 

douăzeci de ani, și, în mod clar, reflectă o dorință de a plăcea mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu. 

Majoritatea melodiilor cântate în adunările creștine sunt concentrate pe ceea ce Dumnezeu a făcut 

pentru persoana individuală; în loc de a-L glorifica pe El, pentru cine este El. Bineînțeles că mulți 

dintre psalmi îl laudă pe Dumnezeu pentru lucrările Lui mărețe, dar accentul este pus pe glorificarea 

Lui pentru Măreția Sa! Este foarte semnificativ faptul că Macabeii erau o familie de preoți. Dumnezeu 

a pus deoparte tribul leviților și pe fiii lui Aaron, ca să-L slujească într-un mod unic. Fiii lui Aaron au 

fost preoți și ei erau responsabili ca să-i conducă pe copiii lui Israel să se închine lui HaShem 

(Dumnezeul lui Israel). Iudaismul invață că Însuși Dumnezeu este cel care este chiar viața poporului 

evreu. Noul legământ afirmă ceva foarte asemănător,  

 



„Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.” Coloseni 

3:4  

 

Intenția acestui verset este să informeze cititorul că, doar atunci când Yeshua se va întoarce, vor 

experimenta credincioșii adevărata viață și această viață este cu El. Așadar, experiența din această lume 

prezentă nu trebuie să fie focalizarea credinciosului. Mai degrabă, focalizarea noastră să fie în a-i 

influența pe alții, în timp ce ne aflăm în această lume, să se comporte într-un mod care este consistent 

cu descoperirea lui Dumnezeu. 

 

Hanuka nu este doar Festivalul Dedicării, ci și Festivalul Luminii. Bineînțeles, sublinierea luminii este 

datorată miracolului undelemnului în aprinderea menorei. Cu toate acestea, un motiv adițional este dat 

de înțelepți. Aceștia susțin că acțiunea Macabeilor în a rezista împotriva celor care au cerut oamenilor 

lui Dumnezeu să se întoarcă de la adevărul Lui a adus luminare, adică lumină fraților lor evrei. 

 

Aptitudinea de a oferi lumină altora nu provine din sine, deoarece Yeshua este lumina lumii. Acest 

lucru, nu înseamnă doar că fără prezența Sa în viața noastră nu putem trăi într-un mod care să manifeste 

adevărul Său altora, ci și că nu vom avea nici asigurarea de a sta în credincioșie în fața unei persecuții 

intense. Observați încrederea Regelui David care a zis, 

 

„Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem?” Psalm 27:1 

 

Când cineva îl cunoaște într-adevăr pe Dumnezeu prin singurul Său Fiu, Yeshua, atunci această 

persoană îl va pune pe Dumnezeu pe primul loc și nu va permite ca nimic și nimeni să-l întoarcă din a 

face voia lui Dumnezeu. Acest comportament credincios este cunoscut ca o viață vrednică de laudă. 

Acest stil de viață nu vine neapărat în mod automat credincioșilor, ci mai degrabă, este un rezultat al 

închinării. Când studiezi evenimentele care au dat naștere sărbătorii Hanuka, nu trebuie să uităm că 

Macabeii au vrut să-i înfrângă pe greci, pentru a restaura în Ierusalim, închinarea în conformitate cu 

Tora. Când vorbesc despre „o închinare în conformitate cu Tora”, vreau să transmit o închinare care 

este înrădăcinată în Sfânta Scriptură.  

 

Fiecare persoană ar trebui să se întrebe pe sine însăși o întrebare foarte importantă. Acestă întrebare 

este, ”Cum reflectă închinarea mea înaintea lui Dumnezeu, revelația cuvântului lui Dumnezeu?” 

Închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie așa cum Yeshua ne-a învățat, făcută în Duh și Adevăr 

(vezi Ioan 4:24). Acest verset ne învață că Duhul Sfânt trebuie să fie cel care conduce experiența 

închinării. Care sunt implicațiile faptului că Duhul Sfânt conduce închinarea noastră? Yeshua ne-a 

oferit niște cuvinte pline de profunzime când a spus, 

 

„Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.” Ioan 

16:8 

  

Acest verset ne arată o mare parte din ceea ce adevărata închinare aduce în viața credinciosului. Atunci 

când închinarea cuiva este condusă de Duhul Sfânt, această persoană va cădea sub convingerea 

păcatului. Fiecare credincios este tranformat în asemănarea cu Mesia Yeshua. Acest lucru înseamnă că 

ne aflăm într-un proces al trasnformării. Adevărata închinare va descoperi credinciosului zone din viața 

lui sau a ei care conțin păcat. Chiar dacă am fost salvați prin harul lui Dumnezeu și iertați de toate 

păcatele noastre, acest lucru nu înseamnă că cel credincios nu continuă să se lupte cu păcatul. Până 

când vom primi noile noastre trupuri (Trupuri ale Împărăției), va exista păcat în viața noastră. 

Închinarea condusă de Duhul, nu doar că manifestă zonele păcătoase, dar și eliberează puterea de 

sfințire a lui Dumnezeu pentru a ne oferi biruință asupra păcatului. Prin urmare, o experiență de 



închinare care nu conține convingerea păcatului nu este o închinare adevărată. Yeshua nu doar că a 

învățat faptul că închinarea convinge de păcat, dar faptul că închinarea convinge și de neprihănire. Ce 

înseamnă aceasta într-un mod practic? Închinarea care este plăcută lui Dumnezeu îl va face pe 

credincios să dorească să trăiască într-un mod care arată neprihănirea lui Dumnezeu. Am afirmat 

anterior „că Macabeii au vrut să-i învingă pe greci pentru a restaura în Ierusalim, închinarea în 

conformitate cu Tora.” Există o conexiune în Scriptură între Tora și neprihănire. Tora nu are puterea să 

facă pe nimeni neprihănit, adică Tora nu poate justifica persoana, dar Tora ne arată într-adevăr 

așteptările neprihănite pe care Dumnezeu le are pentru poporul Său. Acest lucru înseamnă că atunci 

când un credincios se închină într-un mod corect lui Dumnezeu, acesta va dori să trăiască în ascultare 

de instrucțiunile găsite în Biblie. Cu alte cuvinte, închinarea va aduce o gândire cu totul diferită în viața 

credinciosului. În loc să dorească ceea ce el sau ea vrea sau crede că este drept, adevăratul închinător va 

avea mintea sa trasnformată în conformitate cu gândirea lui Mesia. Rezultatul acestui lucru este o 

dorință copleșitoare de a asculta de poruncile găsite pe de-a-ntregul Scripturii. Care este motivația unei 

astfel de ascultări? Închinarea ne aduce în prezența lui Dumnezeu și astfel prin intermediul închinării 

nu doar că-L experimentăm pe Domnul, ci și dragostea noastră pentru El se adâncește. Ce a învățat 

Yeshua? 

 

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15 

 

Chiar dacă primul cuvânt din acest verset este tradus în mod normal cu „dacă”, este mai bine înțeles 

dacă îl interpretăm cu „din moment ce”. Observați schimbarea în accentul pus în verset,  

 

”Din moment ce Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” 

 

Iubindu-L pe Yeshua îl va schimba întotdeauna pe credincios și va face acest lucru într-un mod 

consecvent în viața fiecărui credincios, și anume, acesta va exprima neprihănirea lui Dumnezeu, 

dezvăluită de porunci.  

 

În cele din urmă, Yeshua a concluzionat în Ioan 16:8 cu revelația că Duhul Sfânt ne va convinge, și 

despre judecată. Este regretabil faptul că astăzi multe congregații ignoră faptele Scripturii că Yeshua se 

va întoarce ca să aducă judecată, adică condamnarea asupra acestei lumi, asupra tuturor celor ce nu L-

au primit. Când credicionșii se închină lui Dumnezeu în Duh și adevăr și experimentează schimbările 

pe care închinarea adevărată le aduce întotdeauna asupra persoanei, atunci această persoană va 

manifesta gloria lui Dumnezeu. În Scriptură, există o legătură între conceptul de lumină și gloria lui 

Dumnezeu. Amintindu-ne că Hanuka este numită și Sărbătoarea Luminii, haideți să ne concetrăm, în 

timp ce vom sărbători Hanuka în acest an, în a fi niște ucenici ascultători ai lui Yeshua și să manifestăm 

gloria Sa altora în timp ce ne rededicăm viețile noastre Luminii lumii acesteia. O Hanuka fericită și 

plină de binecuvântări.  


