5779 תשעה באב

Tisha B’AV
Comemorarea distrugerii templelor

Comunitatea este o parte importantă a societății. Când cineva nu face parte dintr-o comunitate
puternică și vibrantă, sociologii afirmă că acea persoană va suferi efecte adverse. Când studiem
cartea Faptele apostolilor devine și mai clar că după coborârea Duhului Sfânt de Sărbătoarea
săptămânilor (Șavuot) sau Pentecost, primii creștini au format o comunitate. Acest lucru a fost
adevărat nu doar în Ierusalim, ci și în alte locuri din lume unde a ajuns mesajul Evangheliei.

Chiar dacă Rav Shaul (Pavel) a fost Apostolul neamurilor, el vizita sinagogile și împărtășea mesajul lui
Mesia Yeshua cu comunitatea evreiască prima dată. Datorită acestui lucru, majoritatea congregațiilor
pe care le-a forma erau formate atât din evrei cât și din neamuri. Nu există nici o îndoială că acest
lucru a influențat credincioșii dintre neamuri să aibă o înțelegere față de observarea/obiceiurile celor
care erau parte din comunitatea evreiască. Marea majoritate a acestor obiceiuri au fost derivate din
Scriptură.

Unul dintre evenimentele care au avut un impact major asupra evreilor a fost exilul babilonian.
Bineînțeles că acest exil include și distrugerea Templului. Distrugerea templului este ținut ca o zi
specială de post și este menționată în Zaharia 8:19 (postul lunii a cincea). Nu există nici un dubiu că
primii creștini, atât evrei cât și dintre neamuri, ar fi comemorat această zi. De asemenea, al doilea
templu a fost distrus în 70 AD în aceeași dată, nouă Av. Este foarte trist pentru mine că marea
majoritate a credincioșilor din congregații în ziua de astăzi, nu își amintesc de distrugerea celor două
temple în această dată. De fapt, există o diferență foarte mare între comunitatea de credincioși de
astăzi și comunitatea de evrei atunci când avem de-a face cu sărbători și evenimente importante din
Scriptură.

Scopul acestui articol scurt este de a provoca cititorul să-și amintească de ce a fost distrus primul
Templu și apoi să se întrebe ce mesaj spiritual poate avea acest lucru pentru umblarea noastră cu
Mesia Yeshua. În mod tradițional, ni se spune că datorită a trei păcate specifice a fost distrus primul
Templu: idolatria, imoralitatea sexuală și vărsarea de sânge nevinovat (Yoma 9b). Aș vrea să te
concentrezi pe un pasaj din Scriptură de la profetul Ieremia. Dumnezeu îi spune lui Ieremia să meargă
și să stea la poarta Templului și să-i confrunte pe cei care intră să se închine Dumnezeului lui Israel și
să le spună:

„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Îndreptați-vă căile și faptele, și vă voi lăsa să
locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând»: „Acesta este Templul Domnului,
Templul Domnului, Templul Domnului.”” - Ieremia 7:3-4

Pasajul se încheie cu cuvântul din ebraică  המה. Acest cuvânt înseamnă în mod literal „Aceștia sunt”,
care slujește la a sublinia faptul că cuvintele falșilor profeți sunt într-adevăr false. Cu alte cuvinte,
oamenii nu erau corecți în a acorda atenție tuturor celorlalți profeți care ofereau o mângâiere falsă
oamenilor asigurându-i că Ierusalimul era în siguranță deoarece Templul Sfânt era acolo.

Astăzi, ceva similar se întâmplă atât în Iudaism cât și în Creștinism. Se ignoră învățătura clară a
profeților Bibliei și a apostolilor cu privire la Vremurile din urmă. Cuvântul lui Dumnezeu face foarte
clar faptul că înainte ca Speranța noastră Binecuvântată (Răpirea) să aibă loc, și înainte ca Mesia
Yeshua să se întoarcă și să-l elibereze pe Israel de toate națiunile lumii și să-și stabilească Împărăția
Sa ( A doua venire), va avea loc un timp de o mare persecuție. În primul rând, persecuția îi va viza
pe creștinii care cred în Yeshua, și apoi după Răpire, Necazul lui Iacov (Ieremia 30:7) va avea loc
când două treimi dintre evrei vor fi omorâți (vezi Zaharia 13:8). Biblia este clară și învață în mai multe
locuri că cei credincioși vor suferi și chiar vor fi omorâți pentru credința lor. Datorită unei varietate de
motive, nici unul dintre aceste motive care se ocupă cu cuvintele profetice, majoritatea învățătorilor
Bibliei afirmă în mod eronat și fals că nu mai există evenimente profetice care trebuie să aibă loc
înainte să aibă loc Speranța Binecuvântată. De fapt, de multe ori, promisiunea că nu vor suferi în zilele
de urmă este dată ca și o motivație pentru a primi Evanghelia.

Adevărații studenți ai Scripturii știu că suferința și chiar martirajul sunt parte din istoria credincioșilor și
va deveni predominantă în vremurile din urmă. Liderii care nu-și pregătesc oamenii pentru acest timp
de persecuție sunt foarte asemănători cu preoții și alți lideri din zilele lui Ieremia care i-au asigurat în
mod fals pe oameni că nu aveau de ce să se teamă datorită Templului. Astăzi, în cadrul iudaismului,
există o tendință foarte mare ca să creadă în mod asemănător că Israel nu va mai trece prin nici o
persecuție viitoare și că toate profețiile care și Necazul lui Iacov au fost anulate de Dumnezeu.
Recent, am găsit un articol scris de către un frate creștin, Brian Hennessy care a fost publicat în
ziar/website-ul Israel Today (israeltoday.co.il). În articolul său, Will two-thirds of Israelis Perish?
(Vor pieri două treimi dintre israeliți?) 1 februarie 2016. Dl. Hennessy a arătat că are o problemă
cu perspectiva că Zaharia 13:8 învață că două treimi dintre evrei vor muri în această perioadă
cunoscută ca și Necazul lui Iacov. Dl. Hennessy scrie:

„Teoria este că nimic mai puțin de aproape o anihilare, va fi în stare să biruiască încăpățânarea lor de
a rezista acceptării lui Isus ca și Mesia. Sincer, cred că interpretări teologice dezasimilată ale Scripturii

ca și aceasta, care doar întăresc rezistența evreilor la Evanghelie. Cum putem proclama în gura mare
dragoste pentru Israel doar ca mai apoi să spunem, «Ei bine, ce păcat, dar până la patru milioane de
evrei trebuie să moară înainte ca tot Israelul să fie mântuit». Nu cred asta.”

Chiar dacă îl apreciez pe dl. Hennessy pentru afirmațiile sale de a nu dori să gândească că un astfel
de lucru se poate întâmpla, ca și două treimi dintre evrei să fie omorâți, aș adăuga că dorința
personală a cuiva nu ar trebui să influențeze modul în care un anumit pasaj din Scriptură este înțeles.
Și eu am o problemă cu părerea sa cu privire la această problemă. Critica sa că interpretarea tipic
creștină a acestui pasaj este „nimic mai prejos decât aproape o anihilare nu va fi în stare să biruiască
încăpățânarea lor rezistență în a-L accepta pe Isus ca Mesia” este deplasată. Yeshua Însuși a citat din
Zaharia 13:7 (vezi Matei 26:31) pentru a-i certa pe ucenicii Săi pentru că nu înțelegeau corect Cine
era El. Un motiv principal pentru acest eșec a fost neputința lor de a înțelege revelația Scripturii. Dacă
studiem corect Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special profeții, venirea la credința în Yeshua este un
rezultat natural. Majoritatea creștinilor probabil că nu sunt conștienți de cât puțină atenție plasează
Iudaismul (ortodox) pe Profeți. Ca și un credincios evreu, și care am crescut în comunitatea evreiască
și care am trăit în Israel de aproape 20 de ani, nu aș spune niciodată că „există o rezistență
încăpățânată față de acceptarea lui Isus ca Mesia”, ci mai degrabă o lipsă de interes în revelația
Bibliei. Din nou, ca și cineva care am petrecut 25 de ani studiind împreună cu niște bărbați foarte
dedicați din lumea iudaismului ortodox, rareori se adâncește în Scriptură, în afară de Tora. Și atunci
când se studiază Tora, metodologia și perspectiva foarte des aduce studentul departe de înțelesul
fundamental al textului. Aș spune cu tărie că acest timp de persecuție intensă a evreilor din Zilele din
urmă îi va face pe evrei să-L caute pe Dumnezeu și să-i pregătească pentru a privi venirea lui Yeshua.

Ba mai mult, pentru ca dl. Hennessy să spună că această perspectivă este o interpretare teologică
dezasimilată ratează ideea. Nu trebuie să ne implicăm niciodată sentimentele în interpretarea Bibliei.
Experiența mea este că marea majoritate a evreilor nu au cititi niciodată Zaharia și nu au auzit
niciodată o interpretare creștină asupra acestui pasaj. În plus, nu cunosc nici un creștin cu adevărat
care ar trebui caracterizat în modul în care o face dl. Hennessy când spune, „Ei bine, ce păcat, dar
aproape patru milioane de evrei trebuie să moară înainte care tot Israelul să fie mântuit.” Credincioșii
pe care îi cunosc eu nu ar avea niciodată un asemenea gând strigător. Ci mai degrabă, ne întristează
considerabil ce se va întâmpla cu mulți evrei.

Dl. Hennessy este un exemplu excelent a ceea fac mulți oameni din cadrul creștinismului și din cadrul
iudaismului când se întâlnesc cu o porțiune dificilă din Scriptură. Resping simpla citire a textului și
ignoră alte Scripturi care spun un lucru asemănător. De exemplu, Yeshua a vorbit de un timp de mare
necaz pentru evreii din Israel în Zilele din urmă (vezi Matei 24:16-31) și dacă Dumnezeu nu va scurta
zilele, nimeni nu va fi salvat. Dar, de dragul celor aleși (evreii), Dumnezeu, într-adevăr va scurta acele
zile (Matei 24:21-22). Înțelegerea dl. Hannessy a pasajul din Zaharia ca fiind împlinit în zilele lui

Yeshua este doar o împlinire parțială. Când ne uităm la pasajul întreg, luând în considerare întregul
context începând cu Zaharia capitolul 12, devine mai clar că este o profeție a Vremurilor din urmă.
Apoi, dl. Hennessy se contrazice pe el însuși când mai apoi scris că de fapt Holocaustul european
este împlinirea din Zaharia 13:8. Nu sunt deloc de acord că fraza  הארץ בכלpoate face referire la
întreaga lume și să nu aibă nici o legătură cu Israel. Nu a spus dl. Hennessy că versetul 7 are de-a
face cu Yeshua și ucenicii Săi? Nu erau ei în țara Israel? Pot accepta că și evreii din afara Israelului
vor suferi din păcate, în Vremurile din urmă, dar să excluzi Israelul din această profeție și să ne
concentrăm doar pe Europa, ratează complet intenția textului. Când Daniel vorbește despre cele mai
grele suferințe pentru evrei, el spune de asemenea, că va fi în Vremurile din urmă imediat înainte de
stabilirea Împărăției (vezi Daniel 12:1-2).

Dl. Hennessy spune de asemenea, „Eu cred că (profeția lui Zaharia că două treimi dintre evrei vor
muri în Vremurile din urmă) trebuie înțeleasă în lumina favorii lui Dumnezeu care este arătată
Israelului astăzi.” Într-adevăr, Israelul înflorește în ziua de azi, dar acest lucru a fost de asemenea
profețit de Yeshua.

„De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape.”
- Matei 24:32

În acest pasaj, Yeshua nu informează cititorul că în Zilele din urmă, Israel va fi prosper, ci că acest
lucru doar va sluji ca un indicator că o mare schimbare va avea loc. De fapt, succesul lui Israel va
precede timpul de persecuție care va începe cu cei credincioși ca fiind ținta urii din lume. În Matei
24:32, Yeshua spune, ”... știți că vara este aproape.” În limba ebraică, cuvântul vară  קיץeste foarte
asemănător cu cuvântul ebraic  קץcare înseamnă „sfârșit”. Prin urmare, intenția pasajul este de a
informa cititorul că imediat înainte de începutul Zilelor din urmă, Israel va deveni o națiune foarte
prosperă. Această secțiune, Matei 23:32-47, este scrisă în mod special credincioșilor.

În concluzie, ar fi înțelept pentru creștini să-și noteze Tisha B’Av în congregațiile sale, amintindu-și de
distrugerea celor două temple și marea suferință a evreilor. În acest an, nouă Av este 10 august, dar
deoarece este o zi de Sabat, comemorarea este mutată pe data de 11 august. În timp ce ne amintim
de ororile care s-au întâmplat evreilor în trecut, să fim de asemenea, în rugăciune pentru cele mai
grele vremuri pentru Israel și evrei, care vor avea loc în Zilele din urmă. Haideți și noi, creștinii, să ne
pregătim de timpul de persecuție care va veni peste cei care sunt ucenicii lui Yeshua. Schimbarea cu
siguranță va veni. Evidență de ură față de mesajul Scripturii este deja vizibilă în multe părți ale lumii. A
nu învăța despre ceea ce Profeții, Apostolii și chiar Yeshua au spus este o mare greșeală. Fie să ai
parte de un post plin de semnificație, duminică, 11 august cu ocazia Tisha B’Av și fie ca citirea cărții
Plângerile lui Ieremia să fie o sursă de trezire spirituală.

