
 

Sărbătoarea mare și Sărbătoarea Corturilor 5781  

 

  de Drd R. Baruch 

 

Când examinăm, Sărbătoarea Corturilor și Ziua Ispășirii, două gânduri ar trebui să vină 

în mintea unei persoane: Judecată și Iertare. Ordinea acestor două gânduri sunt importante, 

așa cum și este, de fapt, de obicei, realitatea judecății lui Dumnezeu care conduce o 

persoană spre a căuta iertarea la El. În acest articol, aș dori să mă concentrez pe cea de-a 

treia perioadă desemnată, Sukkot, sau Sărbătoarea Corturilor. Această sărbătoare este 

menționată în Zaharia, capitolul 14: 

„Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor 

sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască 

Sărbătoarea Corturilor.” Zaharia 14:16 

Contextul acestui verset este după lupta Armaghedon (Războiul lui Gog și Magog), 

adică Împărăția Milenară. Împărăția menționată în acest verset va fi de fapt Mesia Yeshua. 

Așadar, învățăm că există o legătură puternică între Sărbătoarea Corturilor și Împărăția 

Milenară. Mesajul primordial al sărbătorii Sukkot este necesitatea ca fiecare persoană să 

trăiască într-un mod care demonstrează încrederea și dependența cuiva față de Dumnezeu. 

În cartea Apocalipsa, de-a lungul Împărăției Milenare, Satan va fi legat. În timpul acestor o 

mie de ani, Yeshua ca domni peste Împărăția Neprihănirii, unde toți locuitorii Împărăției, vor 

experimenta și îl vor cunoaște pe Regele care va impune voia lui Dumnezeu. 

Este important ca cititorul să înțeleagă că Împărăția Milenară va reprezenta ceea ce 

Dumnezeu a intenționat - ca lumea să fie sub conducerea Israelului. Cu toate acestea, 

deoarece poporul Israel îl respinge pe Dumnezeu și vor alege să fie asimilate și să devină ca 

celelalte națiuni, scopurile lui Dumnezeu nu au fost manifestate în această lume. Sublinierea 

Împărăției Milenare va fi pentru cei care se nasc în timpul celor o mie de ani. Ei vor cunoaște 

doar o lume neprihănită și ei vor fi martori cu proprii lor ochi în a-l vedea pe Regele 

neprihănirii, Yeshua. Când unul dintre aceștia va greși (păcătui) și va încălca poruncile lui 

Dumnezeu, va exista un răspuns prompt din partea Regelui. Persoana respectivă va avea 

două opțiuni: prima este de a-și mărturisi faptele ca și păcat și să ofere o jertfă la Templu. Te 

rog să notezi faptul că astfel de jertfe, în timpul Împărăției Milenare sunt oferite lui Yeshua și 

în legătură cu moartea Sa pe lemn (Cruce). În același fel în care jertfele dinainte de moartea 

lui Yeshua arătau în față, spre Cruce, așa va fi și cu jertfele din Împărăția Milenară care vor 

arăta înapoi spre Cruce. Cu alte cuvinte, jertfele milenare sunt făcute în memoria suficienței 



morții lui Mesia, care a răscumpărat perfect pe păcătos de judecata eternă a lui Dumnezeu. 

Dacă o persoană încalcă Legea lui Dumnezeu în Împărăția Milenară, și nu va aduce o astfel 

de jertfă memorială, atunci a doua opțiune va fi instituită, adică judecata. Mesajul pe care 

cititorul ar trebui să-l învețe este că Împărăția Milenară va fi într-adevăr o perioadă de 

dreptate și neprihănire perfectă, lucru care va fi menținut de Yeshua, și de cei care vor 

conduce și vor domni cu El - credincioșii ce au luat parte la Binecuvântata Nădejde, adică 

Răpirea celor care au fost înviați chiar înainte de stabilirea Împărăției Milenare (vezi 

Apocalipsa 20:4,6). 

Deși Satan va fi legat pentru întreaga perioadă de o mie de ani a Împărăției Milenare, 

citim în Apocalipsa 20:3 că după încheierea Împărăției, este necesar ca Satan să fie eliberat 

pentru puțină vreme. De ce? Scriptura ne spune că va fi eliberat din închisoare și va ieși să 

înșele multe popoare. Este vital ca fiecare dintre noi să înțelegem de ce acest lucru este 

necesar. Cei născuți în timpul Împărăției Milenare vor experimenta domnia neprihănită a lui 

Dumnezeu și îl vor vedea cu ochii lor pe Rege, Yeshua. La finalul Mileniului, fiecare persoană 

născută în timpul Mileniului va trebui să ia o decizie cu privire la Yeshua. Vor avea încredere 

în El și vor fi parte din Noul Ierusalim, statutul final și etern al Împărăției lui Dumnezeu sau se 

vor încrede în înșelarea lui Satan și i se vor alătura să facă război împotriva sfinților și 

împotriva Orașului Sfânt? Cu alte cuvinte, exact ca și Adam și Eva în Grădina Eden, ei trebuie 

să decidă dacă fie îl vor crede pe Dumnezeu, fie vor accepta minciunile lui Satan, de fapt 

întreaga omenire trebuie să răspundă la această întrebare. 

Ceea ce este cu adevărat șocant, este numărul mare de oameni care se vor alătura lui 

Satan. Cititorul află că acest număr este ca și nisipul mării. Acești oameni nu-și doresc 

neprihănirea și nici voia lui Dumnezeu, ci mai degrabă, ei își doresc propria lor voință și 

încrezându-se în ei înșiși, vor fi ușor înșelați de către dușman. Sper ca cititorul să vadă 

corelația dintre relatarea profetică din cartea Apocalipsa și mesajul Sărbătorii Corturilor. 

HaShem l-a ținut pe poporul Israel în deșert timp de 40 de ani din două motive. Primul 

este ca generația de necredincioși, adică cei care nu s-au încrezut și nu au depins de 

Dumnezeu să moară în pustiu. Lecția Biblică este clară, a eșua în a te încrede în Dumnezeu 

(în mesajul Său de mântuire al Evangheliei) aduce moarte. Al doilea motiv pentru cei 40 de 

ani a fost ca să instaureze o dependență de Dumnezeu pentru generația următoare. 

Este absolut tragic faptul că astăzi, marea majoritate a credincioșilor nu cunosc nimic 

despre zilele alese (sărbătorile) Domnului. Îmi amintesc foarte clar că vorbeam într-un oraș 

din Europa unui grup de credincioși și am descoperit că nici unul dintre ei nu au auzit de 

Sărbătoarea Corturilor. Am învățat acest lucru deoarece eu predam, am menționat 

sărbătoarea și am primit întrebarea că ce însemna Sărbătoarea Corturilor? Această persoană 



nu a fost excepția, nimeni din această congregație (biserică) nu a auzit că exista o sărbătoare 

de șapte zile în Biblie care comemora cei patruzeci de ani petrecuți de poporul Israel în 

deșert. De fapt am fost întâmpinat cu opoziție în timp ce am împărtășit mesajul despre ziua 

aleasă. Când i-am pus pe oameni să deschidă la Ioan capitolul șapte ca să le arăt că era 

imposibil să înțelegi această secțiune și cuvintele lui Yeshua fără a cunoaște mai întâi despre 

Sărbătoarea Corturilor, erau foarte empatici că această sărbătoare era o „sărbătoare 

evreiască” și că nu avea nicio relevanță pentru Biserică. 

Acest lucru ne aduce din nou la pasajul din Zaharia capitolul 14, unde este subliniat 

faptul că și neamurile vor ține/observa Sukkot-ul în timpul Împărăției Milenare. Din această 

secțiune a Scripturii, cititorul învață un principiu Biblic important. Zaharia, în cele câteva 

versete ce urmează (Zaharia 14:7-19), dezvăluie că cei care au ținut Sărbătoarea Corturilor 

vor primi ploaie, și cei care nu o vor ține, vor primi pedeapsă. Este foarte semnificativ faptul 

că acest cuvânt pe care marea majoritate a traducerilor îl redau drept „pedeapsă” în versetul 

19 este de fapt cuvântul din ebraică חטאת care are legătură cu păcatul. 

În zilele noastre, fără un Templu în Ierusalim, este imposibil să ți Sukkot, sau orice altă 

zi aleasă de HaShem. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să-l facă pe credincios să 

creadă că aceste sărbători Biblice nu mai au nicio relevanță. Trebuie să ne amintim cuvintele 

lui Pavel când a scris: 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să 

îndrepte, și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit 

și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:16-17 

Cineva care are adevărata credință în Mesia va dori să slujească în mod complet lui 

Dumnezeu și cu siguranță că va fi de acord cu Pavel că un credincios trebuie să folosească 

TOATĂ SCRIPTURA, și sub conducerea Duhului Sfânt, să aplice Cuvântul lui Dumnezeu la 

viața sa. Făcând acest lucru, credinciosul va sluji lui Dumnezeu nu în vechimea scrierii, ci 

într-un Duh nou (vezi Romani 7:6). În mod biblic, conceptul de „nou” sau „noutate” are 

legătură cu un caracter al Împărăției, ca și Ioan, în cartea Apocalipsa, când vede Împărăția și 

spune, „...toate lucrurile noi. ”(vezi Apocalipsa 21:5). Acest lucru înseamnă că noi, ca și credincioși, 

suntem chemați să demonstrăm în comportamentul nostru ascultare față de intenția Împărăției a 

tuturor poruncilor. La acest lucru face referire Pavel când spune, că cei care nu umblă în fire, ci în 

Duh, împlinesc neprihănirea Torei (vezi Romani 8:4).  

Acesta ar trebui să fie principiul de ghidare în viața unui credincios:  

O dorință de a demonstra credința, a avea încredere și a depinde de Dumnezeu, aplicând 

adevărul cuvântului lui Dumnezeu în viața sa, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat și ca alții să fie 

binecuvântați în Numele lui Yeshua.  



Mă rog ca fiecare dintre noi să folosim adevărul Sărbătorilor de toamnă în viețile noastre și să 

experimentăm răspunsul plin de bucurie a Dumnezeului lui Israel, a lui fie Slava și gloria și lauda, 

acum și în veci de veci, Amin! 

 
 


