
NAŢIUNEA PĂCII

DRAGI PRIETENI, în prezent avem în vedere acel pasaj din cartea Ezechiel care pare să arunce o 
lumină profetică asupra מדינת ישראל, micuţul stat Israel, care, după cum ştiţi a reapărut în istorie 
pe 14 Mai 1948, cu acceptul Naţiunilor Unite.

Profeţiile lui Ezechiel sunt încurajatoare deoarece dezvăluie o prosperitate profeţită cel puţin în trei 
sfere – prosperitate în suveranitate, prosperitate materială şi prosperitate sufletească.

Certitudinea manifestării acestor trei binecuvântări divine justifică pe deplin tonul pozitiv cu care 
sunt anunţate; tiparul manifestării lor este mai puţin evident, justificând astfel examinarea fiecărui 
aspect fără a se face neapărat referire la succesiunea cronologică.

Aceste trei flori parfumate se află  într-o grădină  plantată  de Divinitate. Putem examina fiecare 
floare în mod repetat şi separat, fără a şti neapărat care dintre cele trei a înflorit prima. 

În al nouălea mesaj din această serie ne-am oprit ca să inspirăm parfumul încântător al primei 
profeţii – venirea Prinţului Păstor care să asigure bunătate în cadrul guvernării מלכות
 în împărăţia lui Israel. Frumuseţea acestui boboc al promisiunii ne invită să revenim la el , ישראל
ulterior.

În ultimul meu mesaj, intitulat „SĂRUTUL PĂMÂNTULUI”, am simţit aroma bogată a celei de-a doua 
flori a promisiunii divine – bunătatea pământului, a solului, care asigura o prosperitate materială 
supranaturală, inaugurată şi menţinută pentru poporul Israel restaurat.

Probabil  vă  mai  amintiţi  că  am  căzut  de  acord  asupra  faptului  că  transformarea  prezentă  a 
pământului  Israelului,  oricât  ar  fi el  de frumos,  este  fără  îndoială  doar  reflectarea abundenţei 
profeţite.

Lăsând ca parfumul atractiv al celei de-a treia flori să fie inspirat în mesajele viitoare, părăsim 
acum  grădina  şi  –  odată  cu  ea  –  metafora  noastră,  îndreptându-ne  atenţia  spre  panorama 
dramatică a profeţiei zugrăvite de הנביא יחזכאל, profetul Ezechiel, în capitolele 38 şi 39 ale cărţii 
sale.

Prieteni, doresc să pictez pentru privirile voastre un tablou al liniştii, un portret plin de pace al 
unui anumit popor dintr-un anumit loc.

Totuşi, haideţi ca în timp ce pictăm acest tablou, să evităm culorile îndoielnice şi schimbătoare ale 
speculaţiei  omeneşti.  Opinia  umană  poate  fi  foarte  puternică  şi  senzaţională  la  început,  dar, 
schimbarea vremurilor deseori o alterează, făcând-o să pălească.



Permiteţi-mi deci să folosesc în mod exclusiv acei pigmenţi de culoare de pe şevaletul inspirat de 
divinitate şi folosit de Ezechiel. Pe scurt, nu voi adăuga nimic la cuvintele lui Ezechiel.

Veniţi! Priviţi pânza! Poporul Israel s-a întors în ţara Israel:

Ţara Israel „eliberată de sabie”

Poporul Israel „adus înapoi dintre popoare”

Pământul Israelului care fusese „părăsit” şi „pustiit”

Poporul Israel care locuieşte „în mijlocul” lui
Israel care locuieşte „în linişte” şi „odihnă” în „cetăţi fără ziduri”, fără „bare de fier” sau „porţi”

Israelul împreună cu „argintul”, „aurul”, „vitele” şi „bunurile” lui.

Acestea  sunt  singurele  culori  pe  care  profeţiile  lui  Ezechiel  mă  autorizează  să  le  folosesc  în 
pictarea tabloului verbal pe care vi-l prezint; astfel tabloul este transmis minţilor noastre chiar de 
cuvintele Scripturii.

Este tabloul unui popor care trăieşte în pace, linişte, siguranţă şi prosperitate.

Este  tabloul  unui  popor  restaurat  într-o  ţară  restaurată;  o  ţară  restaurată  atât  în  ce  priveşte 
proprietarul cât şi producţia.

Este un tablou plăcut, dar permiteţi-mi să vă amintesc că timp de aproape două mii de ani a fost 
doar un tablou imaginar.

Dacă  aş  fi  emis acest  mesaj  pe undele  radio şi  numai  cu o sută  de ani  în  urmă,  ascultătorii 
increduli ar fi râs de tabloul lui Ezechiel – pentru că de fapt este tabloul lui, nu al meu – despre un 
popor restaurat într-o ţară restaurată.

Dar astăzi ştim că  râsul acesta ar fi fost râsul unui nebun! Căci cu siguranţă  tabloul pictat de 
Ezechiel  este  unul  care-şi  găseşte  corespondentul  cel  mai  potrivit  şi  mai  animat  în  istoria 
contemporană!

Sabia scoasă din teacă pe 4 August 1914 a reuşit să-i unească în cele din urmă pe iubiţii care au 
stat multă vreme despărţiţi - ארץ ישראל ועם ישראל– ţara Israel şi poporul Israel, ambele istovite şi 



rănite  după  agoniile  trăite  în  cei  două  mii  de ani  de separare;  aceştia  –  poporul  şi  ţara –  se 
îmbrăţişau acum într-o reuniune pasională.

Ţara odinioară „părăsită” şi „pustiită”, a răspuns cu căldură îmbrăţişării reînnoite a iubitului ei 
plecat pentru multă vreme şi „adus înapoi dintre popoare” la sânul ei.

Alungarea divină a poporului Israel din ţara Israel care a început în timpul împăratului Titus în anul 
70 al erei noastre şi s-a încheiat în timpul împăratului Adrian, în jurul anului 134 E.n., a făcut ca 
rămăşiţele celor douăsprezece seminţii  ale lui  Israel,  cunoscute acum ca poporul iudeu, să  fie 
împrăştiate printre multe naţiuni.

Timp de 1000 de ani majoritatea celor expulzaţi  au rămas în Orientul Apropiat şi  în ţările din 
Nordul Africii; un număr mai mic au reuşit să pătrundă în Anglia, Spania, Scoţia, Franţa, Germania, 
Italia, ţările slave şi zonele din jurul Balcanilor.

Doar în secolul al XI-lea populaţia iudaică din Europa a început să crească numeric, mai ales în 
Spania.

Ura şi  persecuţia  satanică  nemeritată  au făcut  ca  împrăştierea să  fie mai  amplă.  Inchiziţia  lui 
Torquemada din Spania anului 1492 şi masacrele pe scară largă din Rusia anului 1881 au fost doar 
nişte ecouri  timpurii  care au prevestit  infamia lui  Adolph Hitler  din istoria mai recentă  care a 
început în acele zile negre ale anului 1939.

Pe 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat rezoluţia care recomanda 
înfiinţarea  unui  Stat  iudaic  independent  în  Palestina.  Acest  lucru  a  instigat  grupările  arabe  la 
violenţă, făcând ca sabia să strălucească atât în interiorul, cât şi în exteriorul Israelului. Ostilităţile 
nu s-au liniştit până când armata Israelului nu a uimit lumea prin obţinerea unor victorii decisive 
pe toate câmpurile de luptă.

Pe 11 Mai 1949 Statul Israel a fost primit ca membru al Naţiunilor Unite. Astfel ţara Israel a fost 
„eliberată de sabie”. Dragi prieteni, cu siguranţă că lumina profetică ce a strălucit din zicerile lui 
Ezechiel cu circa 2500 de ani înainte, a lovit cu putere tăişurile strălucitoare ale săbiilor acelor ani 
uimitori dintre 1914 şi 1948, reuşind să-i ilumineze chiar şi pe cei mai sceptici.

„Eliberată  de  sabie”  şi  „adus  înapoi  dintre  popoare”,  ţara  şi  poporul  s-au  reunit  într-o 
îmbrăţişare caldă pe care nu o pot distruge nici măcar statisticile.

În scurta perioadă cuprinsă între mai 1948 şi sfârşitul anului 1950, an în care şi eu mă aflam în 
Israel, au luat fiinţă nu mai puţin de 260 de localităţi noi, peste 60000 de noi emigranţi găsindu-şi 



locul  în  domeniul  agriculturii.  Valoarea  producţiei  agricole  cu  preţuri  constante  s-a  mărit  de 
doisprezece ori în douăzeci şi doi de ani!

În Israelul modern, agricultura şi industria angajează peste 50% din forţa de muncă. În aceeaşi 
perioadă scurtă de timp, numărul proiectelor industriale a crescut de la 536 în 1925, la 3355 în 
1950.

Într-adevăr scena restaurării actuale s-ar putea transforma foarte uşor în tabloul pictat de Ezechiel 
dacă amestecăm pigmenţii folosiţi de el cu statisticile şi caracteristicile Israelului din zilele noastre.

Trebuie totuşi să recunoaştem că nu sunt prezente chiar toate detaliile, dar tabloul este unul care 
merită privit. 

Israelul poate trăi sigur „în linişte” şi „odihnă” în „cetăţi fără ziduri”, într-o prosperitate relativă 
cu „argintul”, „aurul”, „vitele” şi „bunurile” lui.

Acesta este tabloul unei NAŢIUNI A PĂCII. Este un tablou foarte plăcut.

Dar este oare un paradis al nebunilor? Ce îi mai aşteaptă pe oamenii acestei ţări, deja „obosiţi de 
atâtea nenorociri”?

Din fericire, lumina lui Ezechiel care a strălucit peste tăişurile săbiilor propriei noastre generaţii, ne 
va şi descoperi, în următoarele mele mesaje, răspunsul la această întrebare.

Dr. Lawrence Duff-Forbes
(1900-1964)
Director fondator al David House Fellowship Inc.

Acest articol este un extras din seria radiofonică foarte populară, „Treasures From the Tenach” – 
„Comori  din  Tenach”,  care  este  şi  transcrisă.  Atât  versiunile  audio  (tastaţi  MP3  tab,  apoi 
„011peacefulnation.mp3”) cât şi cele în scris sunt disponibile gratuit la www.thevineyard.org.au
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