
MÂNA MINUŢIOASĂ A ISTORIEI

DRAGI PRIETENI,  când marele lider  Dl.  David ben Gurion a suflat praful  istoriei  de pe steagul 
străvechi  al  Israelului  făcând  ca  simbolismul  său  elocvent  să  fluture  din  nou  în  brizele 
internaţionale ale istoriei  contemporane a acestei  lumi,  el  a ridicat de fapt un stindard care a 
devenit punctul de atracţie al tuturor acelora ai căror ochi au fost luminaţi de Scripturile divine.

Puţine teme sunt la fel de interesante, iar după părerea mea niciuna la fel de importantă, ca tema 
în care vom intra împreună în acest mesaj cu care încep o serie de discuţii despre minunatele 
profeţii ale lui יחזקאל, Ezechiel, aşa cum apar ele în Scripturile noastre evreieşti, numite adesea în 
mod incorect „Vechiul Testament”, şi pe care noi, poporul Israel, le numim cu afecţiune Tenach.

Vom privi împreună profeţiile lui Ezechiel legate de restaurarea Israelului care coincide cu ridicarea 
unei dezastruoase confederaţii gigant, fără Dumnezeu, al cărei centru este revelat în mod divin ca 
fiind imediat la nord de Ţara Sfântă.

Importanţa  acestui  subiect  invită  la  stăpânire  şi  echilibru;  de  aceea,  evitând  senzaţionalismul 
nejustificat şi  extravaganţa lipsită  de demnitate, voi căuta să  vă  îndrept gândurile pe nişte căi 
serioase şi demne de încredere.

Mi-am intitulat primul mesaj „Mâna minuţioasă a istoriei” şi vă invit să intraţi în subiect prin fapte 
îngemănate, de netăgăduit, indisputabile, şi de o aşa semnificaţie şi importanţă încât să le facă să 
pară doi piloni enormi care domină perspectiva noastră asupra întregii teme în discuţie.

Primul pilon de nezguduit spre care vă direcţionez atenţia este acela al zilei a cincea Iyar, 5708, la 
aproximativ ora 4 a Israelului, când spre seara celei de-a patrusprezecea zi a lunii mai din anul 
1948 după Calendarul Gregorian, מדינת ישראל – a fost proclamat Statul Israel.

Acest lucru s-a întâmplat la un minut după miezul nopţii pe data de 15, adică la 6:01 p.m. ora de 
vară în SUA. Astfel, la ora 6 p.m. la Washington, a expirat Mandatul Britanic după 26 de ani, iar la 
ora 6:01 p.m. a luat fiinţă noul-vechi Stat Israel. La 6:11 – după doar 10 minute – Statele Unite au 
recunoscut în mod oficial noul Stat.

După  două  mii  de  ani  de  exil  şi  lipsă  a  unui  stat,  cele  douăsprezece  seminţii  ale  lui  Israel, 
cunoscute acum mai bine sub denumirea de popor evreu, aveau din nou o casă naţională!

Dacă am putea recâştiga măcar pentru o clipă arta pierdută a meditaţiei, acea clipă ar fi suficientă 
pentru a ne convinge că în restabilirea Statului Israel ne confruntăm cu un eveniment cât se poate 
de minunat şi uluitor, eveniment care – dacă ar fi luat separat, detaşat şi izolat – ar poseda în sine 



însuşi,  intrinsec, ceva fenomenal care să  facă  să  ni se ridice sprâncenele colective în semn de 
uimire.

Să privim doar la contextul întunecat şi sumbru în care se produce acest prim fapt năucitor. Cu 
două mii de ani în urmă un popor a fost alungat în mod divin din ţara lui, începând un drum lung, 
fără speranţă şi fără stat de-a lungul veacurilor.

Nesiguranţa a fost singurul lucru garantat; incertitudinea a fost singura lor umbră de stabilitate; 
lipsa bunătăţii le-a fost singurul balsam; ura, tovarăşul de călătorie constant, iar frica, mâncarea 
pe care o consumau!

Astfel, de-a lungul veacurilor apăsătoare înaintau anevoie bântuiţii, vânaţii şi asupriţii evrei; fiecare 
pas făcut părea să-i ducă spre un teritoriu în care nădejdea unei restaurări viitoare era tot mai 
firavă.

Apoi,  dintr-o dată,  pe neaşteptate,  după  zvonuri  şi  dezminţiri  de zvonuri,  manevre şi  contra-
manevre, presiuni şi contra-presiuni, în mijlocul agoniei războiului, Israelul a renăscut!

După  două  mii  de ani!  O,  dacă  aş  avea timpul  şi  abilitatea ca să  portretizez în mod adecvat 
minunea istorică neîntrecută a acestui prim pilon de fapt, pentru ca el să ocupe locul pe care-l 
merită în conştiinţele voastre şi să fie recunoscut ca fiind ceea ce este – un miracol al istoriei!

În relieful istoric, această reapariţie a Israelului este un pilon impunător, destul de înalt încât să 
arunce o umbră prelungă asupra întregii imagini mondiale.

Dar acest prim fapt, deja de magnitudine suficientă, îmbracă o semnificaţie titanică şi apare în cu 
totul alte dimensiuni atunci când este aşezat sub umbrela sublimului de aur cu care aleg acum să 
îl însoţesc.

Prieteni, acest eveniment care a făcut o gaură în întunericul anului 1948, lăsând să intre lumina 
unei noi speranţe pentru poporul nostru evreu, a fost un eveniment în deplină concordanţă cu 
profeţia prezicerilor divine!

Nu lăsaţi ca acest fapt notabil să treacă nebăgat în seamă de simţul dumneavoastră de observaţie 
alert şi conştient. Cu multe veacuri înainte de eveniment profeţii lui Israel inspiraţi de Duhul Sfânt 
ne-au pregătit pentru el!

Marele  metafizician  german  Hegel  a  declarat  că  istoria  iudeilor  este  o  enigmă  pentru  el,  o 
problemă pe care nu o poate rezolva.



Dacă Hegel şi-ar fi dat seama că istoria Israelului este o dovadă de necontestat a validităţii şi a 
adevărului profeţiei biblice, ar fi găsit răspunsul la dilema cu care se confrunta.

De aceea,  să nu ne lăsăm până nu o înţelegem; mai mult, să ne străduim s-o şi legăm de ideea că 
întreaga istorie a Israelului, atât dinainte cât şi de după גלות, dispersie, adică împrăştierea printre 
naţiuni, este de asemenea o temă profetică foarte detaliată. Starea fizică, spirituală şi morală a 
naţiunii şi a poporului nostru iudeu – de-a lungul veacurilor şi până în prezent – se desfăşoară în 
paralel cu profeţia biblică; concluzionăm deci, bazându-ne pe toate motivele logice şi raţionale, că 
doar Omniscienţa ar fi putut prevedea şi prezice cele întâmplate.

Dacă veţi aşeza deci acest al doilea pilon de fapt în juxtapunere faţă de primul, veţi obţine o uşă 
de intrare în cunoaşterea şi înţelegerea planului şi scopului divin în istoria omenirii.

Reapariţia Statului Israel este un eveniment ale cărui implicaţii sunt atât de mari şi de solemne 
încât doar ciuperca spectaculoasă şi fără precedent a bombei cu hidrogen ne-ar putea servi ca 
termen de comparaţie.

Dacă primul fapt a fost un miracol al istoriei, al doilea este istoria unui miracol. Dacă cele două 
sunt privite împreună, ar trebui să ne trezească o curiozitate avidă şi să ne provoace să punem 
întrebări; căci cu siguranţă aici avem dovezi satisfăcătoare ale intervenţiei Mâinii Divine în istoria 
omenirii.

Sunt de acord cu Carlyle care spune, „Toată istoria ... este o Biblie nearticulată.” (Carlyle, Latter 
Day Pamphlets).  Da,  într-adevăr,  raportul  dintre  Biblia  iudeilor  şi  istoria  iudeilor  este  uimitor; 
totuşi este chiar şi mai uimitor că foarte puţini dintre iudei înţeleg fie acea istorie, fie raportul 
respectiv.

Speranţa mea fierbinte este că aceste mesaje vor remedia acel defect acolo unde există printre 
iudei, şi că vor înteţi şi mai mult dragostea şi bunăvoinţa neiudeilor de pretutindeni.

Să  învăţăm cu toţii  lecţiile  care se găsesc în  spatele  subiectului  profeţiei  divine;  să  privim cu 
reverenţa cuvenită  faptul că  pierderea iniţială  a poziţiei de stat de către Israel a fost profeţită; 
distrugerea Templului în anul 70 al erei noastre a fost profeţită; împrăştierea printre naţiuni a fost 
profeţită;  da,  chiar  şi  anti-semitismul  a  fost  profeţit;  întoarcerea  în  ţară  a  fost  de  asemenea 
profeţită – şi asta ne aduce până-n prezent, nu-i aşa?

Dar mai face şi altceva. Sau, ar trebui să mai facă şi altceva. Ar trebui să ne constrângă – nu, să ne 
oblige – să întrebăm, „S-a mai profeţit şi altceva? Care va fi viitorul micului Stat renăscut Israel? De 
unde vine pericolul cel mai mare pentru Israel: din est, din vest, din sud sau din nord?”



Dacă-mi  veţi  oferi  plăcerea  şi  privilegiul  companiei  dumneavoastră  constante,  vom  explora 
împreună acest subiect fascinant şi vital pentru a ajunge la o concluzie biblică, deci mulţumitoare 
– vom putea striga ca şi Byron:

„Fii tu curcubeul din furtunile vieţii!
Raza de seară care zâmbeşte şi alungă norii
Colorând ziua de mâine cu o rază profetică! (Byron, The Bride of Abydos, Canto II, n. trad. Mireasa 
lui Abydos)
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