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INTRODUCERE

Personalitate de prim rang a Israelului modern, David

ben-Gurion (1886-1873) a impresionat nu numai prin

abilitaple sale in guvernare, ci §i prin patriotismul sau. La 68

de ani se retragea pentru prima data din via$a publica,

stabilindu-se in pustia Neghev intr-un kibbu^. Intenpona ca

astfel sa incurajeze ocuparea ^arii, chiar §i in zonele nelocuite

sau mai pupn locuite. A fost curand chemat la guvernare

pentru a demisiona inca o data zece ani mai tarziu. Influenza

sa a continuat sa se resimta mulp ani §i dupa plecarea sa dintre

cei vii. Ben-Gurion nu s-a opus urbanizarii, ci a dorit o

urbanizare sanatoasa a intregii £ari.

Dupa mai bine de 5 milenii de existen^a a ora§elor ca

aglomerari umane in care cuvintele de ordine sunt civiliza pa §i

confortul, se mai pot oare spune lucruri noi despre urbanism?

Evident ca nu este menirea noastra sa abordam complicatul

subiect al urbanizarii, nici macar pe eel al urbanizarii formate

a§a cum 1-a cunoscut Romania comunista, sau a§a cum il

resimt generapile inadaptate ale Romaniei postcomuniste.
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O abordare spirituals a urbanizarii putem incerca, insa.

In ziua Floriilor, Domnul Isus intra in Ierusalim, capitala unei

provincii romane cu o tulburatoare istorie. Sa in^elegem din

gestul Sau ca urbanizarea §i-a gasit, in sfar§it, semnifica^ia, sau

sa fi incercat sa ne comunice altceva? Calatoria noastra trebuie

sa inceapa acolo unde incepe Biblia, chiar in zorii omenirii §i

ai civilizapei.

ORA§UL IN PROTO-ISTORIE

Astfel in^elegem ca omul instrainat de proxima

vecinatate a Gradinii lui Dumnezeu, Cain, i§i consuma

creativitatea in conceperea unei a$ezari umane numite ,,ora§"

(Gen. 4:17). Pentru prima data omul a sim^it o acuta stare de

nesiguran^a, din moment ce §i-a protejat habitatul cu ziduri.

Urma§ii lui Cain vor urmari continuarea idealurilor sale,

infrumusejand via$a urbei cu me§te§uguri §i instrumente

(Gen. 4:21-22).

Ca refleqie a instrainarii progresive a omului de

Dumnezeu sta Nimrod, marele descalecator, eel care inipaza

un proiect masiv de construire a unei metropole in lumea

post-diluviana. ,,El a domnit peste Babel, Erek, Akkad §i

Kalne in tara §inear. Din ^ara aceasta a intrat in Asiria §i a

zidit Ninive, Rehobot-Ir, Kalah §i Resen, intre Ninive §i

Kalah; aceasta este cetatea cea mare" (Gen. 10:11-12). Cu alte

cuvinte Nimrod ,,a mo§it" civilizapa umana in formele ei cele

mai vechi a§a cum au fost cunoscute in Sumer.

Aglomerarea aceasta urbana creeaza premisele unui alt

mega-proiect cu care Casa Poporului de la Bucure§ti se

asociaza foarte bine: o cetate imensa dotata cu un turn colosal

cu semnificape §i utilitate religioasa (,,al carui varf sa atinga

cerul"). A§a s-a scris istoria indepartarii graduale a omului de
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Dumnezeu §i a aparipei diversitapi lingvistice cu efect pana in

ziua de astazi. Cetatea a fost in epicentrul razvratirii umane.

Jarana a incercat sa-§i reconstruiasca pentru sine caminul

edenic. Nesiguran$a instrainatului impietrit a fost inlocuita de

incertitudinea crescanda a habitatului in care violenja nu mai

este un accident atipic, ci o deprindere. Prin urmare, zidul

ramane §i nesiguran^a cre§te impreuna cu inalpmea

parapeplor §i cu complexitatea fortificapilor.

ORA§UL IN ISRAELUL ANTIC

De§i tipologia se standardizeaza, funcpa ceta^ilor

cunoa§te o oarecare diversitate. De regula, ele sunt amplasate

pe forme de relief proeminente, mai greu accesibile, naturale

sau artificiale. Fortificapile erau mai serioase in zonele mai

vulnerabile ale cetapi, mai ales la porp. Circumferin$a cetajii

nu putea sa fie prea mare, deoarece cetaple mari erau greu de

aparat. Prin urmare, cele mai multe ceta^i erau mai degraba

targuri cu ziduri. Chiar daca.toate cetaple aveau un oarecare

rol militar, servind de refugiu populapei din zona, existau §i

cetap mai bine fortificate care aveau un rol militar specializat,

servind drept garnizoana sau cetate de frontiera. Un caz aparte

il constituie cetatea-capitala, sau cetatea-tronului, acolo unde

regele i§i avea palatul §i se gasea §i Templul celei mai

proeminente divinitap.

Dupa ce au locuit multa vreme in corturi, intrand in

Canaan, israelipi mo§tenesc cetaple canaaniplor §i, o data cu

ele, un nou mod de via^a, opus nomadismului patriarhal §i

celui recent al calatoriei prin pustie (Deut. 6:10-12). Cetaple i§i

vor pastra caracterul de centru juridic §i administrativ pentru

teritoriul invecinat cu localitaple sale. Elementul nou adus de

religia lui Iahve 1-au constituit cetaple levitice care au
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funcponat §i ca cetap de refugiu (domiciliu format) pentru

criminalii de conjuctura (Num. 35, Ios.20). Evreii deprind arta

razboiului de la canaanip §i de la filisteni §i vor construi §1 ei

cetap fortificate, mai ales sub Solomon, marele arhitect.

Suficient sa amintim proiectele arhitecto nice de la Ghezer,

Meghido §i Ha^or.

De la cucerirea sa definitiva de catre David, cea mai

semnificativa cetate a lui Israel este Ierusalimul. Acolo se afla

Templul lui Dumnezeu, acolo §i-au avut sediul regii dinastiei

lui David §i tot acolo §i-au construit §i mausoleul. Asocierea

dintre monarhie §i religie nu este intamplatoare pentru ca

profepile mesianice vor construi personalitatea lui Mesia §i

caracterul domniei Sale tocmai pe caracteristicile celor doua

oficii: de rege §1 de mare-preot. Nu este aici locul potrivit

pentru a dezvolta aceasta asociere. Ajunge sa spunem ca David

insu§i nu a reu§it sa imbine cele doua oficii, tocmai pentru ca

nu descindea din seminpa care sa-i fi permis aceasta. Totu§i,

sub inspirapa Duhului, David roste§te nemuritoarele cuvinte

ale psalmului 110, prin care monarhia §i preopa sunt asociate

sub mai generoasa categorie a preo^iei melhi|edechice. Aceea§i

asociere va fi preferata §i de autorul epistolei catre evrei

pentru a lamuri calitatea slujirii cristice (Ev. 5:4-10).

Ierusalimul a fost apreciat pe buna dreptate centrul

religios al napunii, intrucat Dumnezeu Se identificase cu

ora§ul acesta §i cu Templul Sau din capitala. Identificarea

napunii cu capitala $arii este o practica intalnita in diverse

culturi, nu numai in Israel. Atunci cand Dumnezeu acuza

napunea pentru pacatul ei, face referire precisa la capitala, a§a

cum se intampla cu oracolele lui Amos (1:1-2:3). Cu siguran^a,

asocierea dintre capitala §i napunea reprezentata este mai mult

decat o figura de stil (sinecdoca parpi), deoarece a intrat in
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limbajul curent (catahreza). A§a se face ca profepi avertizeaza

§i condamna capitala pentru rautatea napunii. Vorbind despre

Ierusalim, acela§i Amos proclama in Numele Domnului: ,,Mi-

e scarba de mandria lui Iacov §i-i urasc palatele; de aceea voi da

in mana vrajma§ului cetatea cu tot ce este in ea" (6:8).

Habacuc deplange destinul cetapi in care rautatea §i-a facut

locuin^a: ,,Vai de eel ce zide§te o cetate cu sange, care

intemeiaza o cetate cu nelegiuire" (2:12). Isaia §i Ieremia

vorbesc in termeni similari despre Ierusalim.

ORA§UL CA SIMBOL

Oare putem identifica in Biblie inten^ia lui Dumnezeu

de a asocia ,,ora§ului" un sens mai profund?

Pornind de la construcpile megalitice ale antichitapii,

in^elegem ca ora§ele au conservat §i au cultivat in mod

consecvent spiritul de independent, exacerband umanismul

pana la limita indelungii rabdari a lui Dumnezeu. Ora§ele

Mesopotamiei, in pofida grandorii lor, nu au constituit

motive suficiente pentru a refine familia lui Terah in

aglomerarea lor previzibila. Terah a migrat in Haran, iar de

acolo nepotul sau, Avram, migreaza spre Canaan. Toate cele

patru matriarhe ale lui Israel (Sara, Rebeka, Lea §i Rahela) §i-

au parasit familiile pentru a se casatori cu patriarhii care au

abandonat confortul urbanismului in schimbul

nomadismului.

De§i crescut in spiritul nomadismului, printre nomazi,

Lot este din nou tentat de facilitate urbanismului. Initial s-a

instalat in corturi in apropierea Sodomei (Gen. 13:12), dar mai

tarziu il gasim la poarta Sodomei cu o locuin^a in toata regula

in incinta Sodomei (19:9). Migrapa sa din Sodoma este

descrisa ca o reala mantuire de la judecata lui Dumnezeu:
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mantuirea sa fusese prin har pentru ca medierea lui Avraam

nu-i garantase eliberarea (cf. Gen. 18:32). ,,Dumnezeu I§i

adusese aminte de Lot (Gen. 19:29).

Chiar daca putem presupune ca istoria patriarhilor s -ar

fi raspandit oral §i ar fi fost cunoscuta de Iacov, acesta face o

gre§eala similara celei savar§ite de Lot. La intoarcerea sa din

Padan-Aram, Iacov i§i stabiles,te tabara in preajma cetapi

Sihem, in nordul Israelului. Contingent cu canaani^ii ii aduce

necaz in familie la scurta vreme, cand fata sa este atrasa in

apartamentul lui Hamor §i onoarea ei este pierduta marcandu-

1 puternic pe patriarh §i pe membrii intregului clan. Cei care

dau glas dezamagirii §i gravitatii acestei situapi sunt Simeon §i

Levi, cei mai razboinici fii ai lui Iacov. ,,Se cuvenea, oare, sa se

poarte cu sora noastra ca §i cu o prostituata?" (Gen. 34:31).

Perioada judecatorilor aduce noi cazuri similare. Cazul

eel mai notoriu este eel al lui Samson. Viteaz fiind §i pus-

deoparte ca nazireu pentru lucrarea lui Dumnezeu, Samson

nu a reusit sa-§i ascunda preferin^a pentru filistencele din

ora§ele filistene invecinate. Prima idila, mai pupn reu§ita, are

loc la Timna (Jud. 14:1-15:8) §i o alta la Gaza (unul dintre

ora§ele capitala ale filistenilor - Jud. 16:1-3). Interesant de

observat ca ulterior Samson nu se mai intoarce la ora§. Ultima

idila se petrece cu Dalila, care locuia intr-un sat din valea

Sorek, o localitate care depindea administrativ de regatul de la

Gaza (Jud. 16:4-21). La Gaza avea sa-sj dea sfar§itul eroul

na^iunii intr-o ultima incercare de recuperare a prestigiului

pierdut in mod atat de ru§inos.

Tot in Jndecatori citim despre inipativa daniplor de a-§i

extinde teritoriul primit ca mo§tenire, cum descopera cetatea

canaanita a Lai§ului (Le§em), o cuceresc, o nimicesc §i o

reconstruiesc. Reconstrucpa a insemnat §i inaugurarea unui
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cult pagan pentru danijii raigrap in nordul indepartat al

Canaanului (Jud. 18:27-31). Istorisirea levitului plecat sa-§i

recupereze sopa pierduta pune in antiteza, inca de la inceput,

viat.a la sat cu via^a la ora§. La Betleem, in gospodaria socrului

sau, levitul are pane de un tratament deosebit, intarziindu-§i

plecarea de trei ori. In opozi^ie cu aceasta situate se afla

tratamentul pagan §i inuman la care este supus de catre

beniamipi din Ghiva. Dupa ce refuzase a innopta in Iebus

(inca aflat sub administrate canaanita), levitul experimenta

culmea imoralitapi beniamite in cetatea cea mai importanta a

acestora (Jud. 19).

Dupa ce a cucerit Iebusul §i a exterminat enclava

canaanita in teritqriul iudeu, David planuieste revigorarea

cultului. Urmand unei tentative nereu §ite, Chivotul ajunge in

cele din urma la Ierusalim. Posibil ca influenza regatelor

semitice din zona sa-1 fi influen^at pe rege intr-o oarecare

masura, cert este ca David planuie§te construirea unui Templu

din lemn de cedru. Consilierul cu probleme religioase,

profetul Natan, este de acord imediat ce aude planul, dar in

noaptea urmatoarea Dumnezeu ii vorbe§te. Dumnezeu Insu§i

nu era de acord, ... eel pu£in nu inca. Argumentul Domnului

este foarte puternic:

Eu nu am locuit intr-o casa din ziua cand am scos pe

israeliji din Egipt pana acum, ci am calatorit intr-un cort

drept locuinja. Pretutindeni pe unde am mers cu top

israelipi, am spus Eu oare vreo vorba vreuneia din

seminpile conducatoare ale lui Israel: ,,De ce nu-mi zidiji

o casa din cedru?" (VDC, 2 Sam. 7:6-7).
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Cu alte cuvinte confortul unei case nu era pentru

Dumnezeu.

David insu§i avea sa dovedeasca §i el ca lipsa intimitatii

in condipile aglomerarilor urbane constituie conjuncturi

favorabile pentru pacatuire. Cu autoritatea sa limitata doar de

Dumnezeu Insu§i, o situate arareori intalnita printre

monarhii lui Israel, regele i§i permitea implinirea propriilor

dorint.e, de prea multe ori in contradictie cu voia lui

Dumnezeu. A§a se intampla ca David pune mana pe singura

mielu§ea a capitanului Urie (2 Sam. 11) §i va purta

consecin|ele sabiei in familia sa.

Totu§i, a existat o minoritate care a militat impotriva

urbanizarii, promovand cu rigiditate nomadismul,^a §a cum le-

a cerut unul dintre venerabilii lor stramo§i. Ii gasim la

Ierusalim in perioada invaziei babiloniene in Iudeea, dupa ce

devenise clar ca invadatorii pagani venisera sa §tearga totul de

pe fat.a pamantului (Ier. 35:1-11). Ei se numeau Recabi^i, dupa

numele stramo§ului lor §i sunt dap pilda de loialitate pentru

valorile parinplor lor, ceea ce israeli^ii nu dovedisera sa fie

capabili pentru Legea lui Dumnezeu.

Din Scriptura reiese suficient de clar ca Dumnezeu le

daduse israeliplor case §i ceta^i, ca El le-a permis tranzipa de la

nomadismul pastoral la stabilitatea agricultorilor, o

imbunatatire clara a conditjilor de via^a. Din pacate, confortul

nu a produs reacpile dorite, ci mai degraba acutizarea

instrainarii de Dumnezeu. §i cat de mult ar fi vrut Dumnezeu

sa-§i implineasca promisiunile de binecuvantare: ,,Vei fi

binecuvantat in cetate §i vei fi binecuvantat la camp" (Deut.

28:3).

Istoria lui Israel, eel putin a§a cum ne-o povestesc

profetii, a demonstrat ca cetatea a adus mai multe dezavantaje
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decat avantaje, a favorizat mai degraba instrainarea decat

apropierea de Dumnezeu. Sa fi lost diversitatea etnica,

influenza comercianplor pagani, individualismul incurajat de

aglomerarile urbane, sau toate la un loc; nu §tim exact. Este

clar ca cetaple-capitala au $inut standardul imoralitapi, a§a

cum spune profetul Ezechiel despre Ierusalim: ,,§i tu, fiul

omului, vrei sa judeci cetatea setoasa de sange? Pune -i inainte

toate uraciunile ei!" (Ez. 22:2-14). In termenii profetul

Jefania, condamnarea porne§te de la liderii Ierusalimului. A§a

cum au fost lovite alte cetap. pentru pacatul napunii, tot la fel

Dumnezeu se va ocupa de Ierusalim CXei. 3:1-8).

Cu toate ca distrugerea este garantata, Dumnezeu mai

are planuri pentru Ierusalim: Aceasta este Cetatea Sa! Curios

insa ca pana §i dupa repatriere, evreii sunt credincio §i §i unip

cata vreme cetatea este vulnerabila fara ziduri §i au un lider

puternic in Neemia. O data ce Ierusalimul este reabilitat, iar

Neemia este absent, locuitorii uita de Legea lui Moise §i

influen^ele straine devin norma la Ierusalim (Neemia 13:4-31).

VIITORUL ORA§ULUI

Dumnezeu avea planuri mai mari decat i§i imaginase

Neemia. Acela§i profet Ezechiel ofera planuri detaliate despre

noul Ierusalim, mai precis despre Templul noii cetap, ca §i

cum noua cetate este identificata cu Templul, impresionant

prin perfeqiunea sa (capp. 40-48). Un rau va curge din

Ierusalim, ale carui ape vor transforma pustia s.i Marea

Moarta. Seminpile vor stapani din nou $ara dupa un

aranjament nou, domnia regelui va fi restabilita. Descrierea

are caracterul unei imagini ireale, apropiindu-se calitativ de

gradina pierduta, de Edenul Genezei.
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Apostolul loan ne descopera ca Noul Ierusalim, mtr-

adevar, nu este o construcpe pamanteasca, ci una spirituals,

loan ne descrie cetatea cu zidul, porple §i strazile ei. Din

tronul lui Dumnezeu izvora§te un rau pe ale carui maluri

cre§te pomul vie$ii (Ap. 21-22). Asocierea cu Gradina

Edenului nu este lntamplatoare; finalmente Gradina Edenului

este restaurata. Ezechiel vorbea doar despre un Templu, loan

ne spune ca Noul Ierusalim nu are Templu: Noul Ierusalim

este Templul Insusi, Locuim:a lui Dumnezeu cu oamenii.

Ierusalimul ceresc are insa un contracandidat: ,,Babilonul eel

mare" ,,cetatea cea mare, care are stapanire peste imparapi

pamantului" (Ap. 17:5, 18) §i care se impotrive§te lui

Dumnezeu §i poporului Sau.

Inainte ca aceste lucruri sa se intample, profepi ne-au

spus ca Mesia va urma sa intre in Ierusalim §i sa aduca

dezlegarea viitorului, veacul ce va sa vie. Patriarhul §i profetul

Iacov anticipeaza sosirea lui Mesia calarind magarul (^ayir -

Gen. 49:11). Profetul Zaharia este eel care anunja contopirea

dintre oficiul de rege §i eel de mare-preot in Mesia (,,odrasla" -

6:9-15). Tot el anunja:

Salta de veselie fiica, Sioane!

Striga de bucurie fiica, Ierusalime!

Iata ca Imparatul tau vine la tine;

El este neprihanit §i biruitor,

Smerit §i calare pe un magar (V/)/>)

Pe un manz, pe manzul unei magarije. (VDC, Zah. 9:9)

Apostolul Matei confirma implinirea acestei profe^ii in

Isus, cand acesta intra in Ierusalim (Mat. 21:1-17). Apostolul
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loan adauga faptul ca ucenicii Sai nu au inpeles exercipul

acesta de popularitate, dar au realizat dupa coborarea Duhului

Sfant ca intrarea in Ierusalim fusese pentru ei (loan 12:12-19).

Pentru ei §i pentru noi. In ce sens a intrat Domnul Isus in

Ierusalim pentru ucenicii Sai?

Cu siguranpa este mai mult decat un simplu joe de

cuvinte intre magar {^ayb) §i cetate (»). In Judecatori citim

despre cei 70 de fii ai lui lair care erau renumi pi pentru faptul

ca top calareau acelea§i dobitoace (^ajariw) §i stapaneau peste

70 de cetap (^ayarini). Domnul Isus intra in cetate (V;) calarind

un magar ("ayii). Rostul intrarii sale in cetate nu era insa

pentru a o recupera, ci pentru a-i desavarsj menirea de

consumatoare de profep. ,,Ierusalime, Ierusalime care omori

pe profep §i lapidezi pe cei trimi§i la tine! De cate ori am vrut

sa-i string pe copiii tai cum i§i strange gaina puii sub aripi §i n-

api vrut!" A§a spunea Domnul Isus cand lua ramas bun de la

capitala poporului Sau (Mat. 23:37). Prin urmare El a intrat in

cetate ca sa patimeasca, pentru ca ora§ul sa-§i implineasca

vocapa. Asemenea Lui, §i cre§tinii trebuie sa patimeasca in

afara cetapi, adica in afara ordinii fire §ti a lucrurilor. ,,Cetatea

noastra nu este aici, ci suntem in cautarea celei viitoare " (Evrei

13:14).

Patima lui Cristos este echivalata cu sacrificiul

nomadismului la care patriarhii s-au supus de buna voie la

porunca Domnului, caci ei ,,a§teptau cetatea care are temelii

tari, al carei me§ter si ziditor este Dumnezeu" (Evrei 11:10).

,,Ei doreau o patrie mai buna, adica o patrie cerea sea. Dar lui

Dumnezeu nu-I este ru§ine sa se numeasca Dumnezeul lor

pentru ca le-a pregatit o cetate" (11:16). Autorul epistolei catre

evrei este §i el de acord cu privire la faptul ca Ierusalimul

ceresc este o construcpe spirituals. Cetatea Dumnezeului c elui
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viu este Biserica celor intai nascuti care sunt scri§i in ceruri

(12:22).

CONCLUZIE

Prin urmare, ,,cetatea" reprezinta societatea umana in

tot ceea ce a reu§it ea sa realizeze mai bun, mai sublim, mai

frumos §i mai drept. Cetatea lui Dumnezeu este o noua

societate constituita din oameni ale§i pentru rascumparare,

pornind din omul desavars.it, Isus Cristos. Solupa pentru

credincio§i este sa renunt.e la lumescul cetapi §i sa-1 aduca pe

Cristos in mijlocul ora§ului ca sa-i intarzie consumarea

tragica.

Nu inseamna sa migram masiv la sate, de§i exista §i

recabip moderni, ci sa ne fie dragi valorile simple ale patimirii

pentru Cristos §i sa apreciem cu masura valorile lumii, fara a

le da intaietatea. Mandria §i arogan^a care decurg din

posesiunea lucrurilor trebuie schimbate cu o perspectiva

echilibrata despre noi in§ine, conform careia tot ce avem este

de la Dumnezeu pentru binele altora §i nu pentru lauda

noastra egoista. Probabil ca, asemenea lui Ben-Gurion, va

trebui sa invajam ce inseamna urbanismul din perspectiva lui

Dumnezeu, pentru ca umanismul in forma lui cea mai

sublima va disparea sub osanda lui Dumnezeu.




