
SPERANŢĂ PRIN AVRAAM SAU MOISE?

DRAGI PRIETENI, în primul meu mesaj din această serie v-am îndreptat atenţia spre două fapte 
interesante: primul a fost reînfiinţarea מדינת ישראל, Statul Israel, după 2000 de ani în care statul 
nu  a  existat;  al  doilea  fapt  a  fost  că  această  restaurare  se  încadrează  perfect  în  profeţia  de 
prezicere a כתכי הקדש, Sfintele noastre Scripturi iudaice.

Haideţi să privim contextul acestui fapt modern, punctând câteva vârfuri din cariera remarcabilă a 
Israelului.

Strict vorbind, istoria Israelului a început odată cu revărsarea promisiunilor divine necondiţionate 
asupra lui Avraam, promisiuni care au fost ratificate ulterior pentru Isaac şi Iacov; astfel poate că 
vă amintiţi că însuşi numele ישראל, Israel, i-a fost dat mai întâi lui Iacov la פניאל, Peniel, după cum 
este înregistrat în ברשית, Genesa, capitolul 32. Aceasta a fost o ocazie memorabilă în care chiar 
Iacov a declarat următoarele:

כי־ראיתי אלהים פנים אל־פנים
„... căci am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă.” (Genesa 32:30)

Astfel însuşi numele „Israel” a luat fiinţă în circumstanţe supranaturale, naţiunea Israel născându-
se după câţiva ani în exodul din robia egipteană, tot în circumstanţe supranaturale.

După intrarea în Palestina, care pe atunci era cunoscută ca Ţara Promisă, Israel a trecut în mod 
neînţelept de la teocraţie – domnia lui Dumnezeu – la un sistem monarhic uman şi un trio de regi 
succesivi – Saul, David şi Solomon – care au condus timp de 120 de ani un regat unit.

După Solomon, regatul s-a împărţit în două timp de 253 de ani – adică din 975 până în 722 î.e.n. – 
şi,  pentru  a  deosebi  Regatul  de  Sud  al  Israelului  de  Regatul  de  Nord  al  Israelului  care 
experimentase apostazia, cel dintâi, adică Regatul de Sud, a devenit cunoscut ca Iuda deoarece 
numai  Regatul  de Sud al  lui  Iuda a  avut  parte  de dinastia  davidică  şi  de  toate  preţioasele  ei 
promisiuni mesianice şi implicaţiile acestora.

În 722 î.e.n., Regatul de Nord al lui Israel, apostat, a căzut sub judecata divină prezisă şi a fost 
desfiinţat de regele asirian cuceritor, Sargon.

După distrugerea Regatului Nordic de către Sargon, Regatul de Sud al lui Iuda a supravieţuit doar 
încă 136 de ani – adică din 722 până în 586 î.e.n. – când a intrat şi el sub judecata divină prezisă, 
fiind zdrobit de regele babilonian Nebucadneţar.



Ignorând cu înţelepciune teoriile anglo-israelite, fantastice, neistorice, nescripturale şi periculos 
de anti-semitice, să observăm că pe parcursul acestei perioade totale de 389 de ani, şi în special 
în ultimii 136, denumirea sau termenul „iudei” – derivat din importantul nume mesianic „Iuda” – a 
început să fie folosit la fel de mult, iar mai apoi chiar mai mult decât termenul „Israel.”

Totuşi,  la  sfârşitul  captivităţii  babiloniene,  exilaţii  care  s-au  întors,  reprezentanţi  ai  celor 
douăsprezece seminţii, şi-au reluat numele naţional de „Israel”, care a devenit şi este şi acum pe 
deplin sinonim cu termenul „iudeu.”

Aşa a început în anul 536 î.e.n. traiectoria tumultoasă a Israelului în umbra perşilor, grecilor şi 
romanilor până când în anul 70 e.n. asupra naţiunii a căzut lovitura divină culminantă, distrugerea 
Templului  nostru  care  a  inaugurat  acea  neagră  Galut,  dispersia,  împrăştierea  printre  naţiuni. 
Aceasta a fost subiectul mesajului meu precedent.

Cât de puţini dintre ai noştri din Israel ştiu că acest dezastru naţional a fost un eveniment profeţit!

Dintre toţi profeţii, se distinge demnitatea superioară a marelui nostru lider, Moise! Probabil că vă 
amintiţi  că  atunci  când  unii  au  încercat  să  cârtească  împotriva  lui,  Dumnezeul  veşnic  şi-a 
manifestat Prezenţa în Israel şi a anunţat următoarele:

„Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi 
lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El 
este credincios în toată casa Mea. Eu îi vorbesc gură către gură,  Mă descopăr lui nu prin 
lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi 
împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”

Cuvintele pe care le-am citat pot fi găsite în Bemidbar (Numeri), capitolul 12.

Fiind gura de care s-a folosit Dumnezeu, Moise a strigat în legătură cu instituţiile levitice asociate 
cu regimul aaronic de închinare,  următoarele:  „Vă  voi pustii  locaşurile sfinte,  şi  nu voi mai 
mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre.” (Vayikra, Leviticul 26:31b)

Apoi marele nostru profet – cred c-ar trebui să spun mult neglijatul nostru profet – Daniel declară:

ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית
:עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות

„După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul 
unui Domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş ....” (Daniel 9:26)



Ce profeţie  uluitoare  despre  evenimente  uluitoare!  Istoricul  Hosmer  scrie  despre  Templul  din 
Ierusalim:

„Vast şi splendid a fost Templul, cu siguranţă. Romanii erau atunci în culmea puterii lor şi 
obişnuiţi cu toate lucrurile magnifice ale pământului, totuşi li s-a părut că Templul este una 
dintre minunile lumii.”

Deşi dezastrul a fost prezis şi cronologia a fost calculată, este reconfortant să observăm că, în 
acelaşi timp, Moise a prezis şi supravieţuirea Israelului prin chinul vremilor până când, în final, va 
fi restaurat ţării sale iar apoi Domnului.

Cu siguranţă că începem să descoperim importanţa subiectului acestei serii de mesaje, precum şi 
faptul că nu trebuie să-l tratăm în grabă.

Ridică-ţi  ochii,  preaiubitul  meu popor Israel!  Umbrele negre ale nopţii  sunt deja străpunse de 
petele  incandescente  ale  zorilor,  deşi  putem  întrezări  şi  strălucirea  roşiatică  a  luptei  finale 
profeţite.

Luaţi seama şi încurajaţi-vă din aceste preziceri care strălucesc chiar şi în întuneric. Permiteţi-mi 
să-l citez din nou pe Moise:

„Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de legi pe care le-au 
săvârşit faţă de Mine, şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora şi 
Eu M-am împotrivit lor, şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci INIMA LOR NETĂIATĂ 
ÎMPREJUR se va smeri, şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. Atunci Îmi voi aduce aminte de 
LEGĂMÂNTUL MEU CU IACOV, Îmi voi aduce aminte de LEGĂMÂNTUL MEU CU ISAAC şi de 
LEGĂMÂNTUL MEU CU AVRAAM, şi Îmi voi aduce aminte de ţară.”  (Vayikra, Leviticul 26:40-42)

Vă rog să observaţi cu atenţie că Moise este cel care ne îndreaptă atenţia nu spre Legământul divin 
inaugurat sub conducerea lui pe Muntele Sinai, ci spre Legământul cu Avraam, Isaac şi Iacov care a 
survenit cu 500 de ani mai devreme.

Nu pot sublinia îndeajuns semnificaţia acestui fapt.

Ascultaţi-l din nou pe marele învăţător Moise vorbind pe aceeaşi lungime de undă:

„Dar, şi când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot, şi nu-i voi urî până acolo 
încât să-i nimicesc de tot, şi să rup legământul Meu cu ei; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
lor. Ci Îmi voi aduce aminte spre binele lor de VECHIUL LEGĂMÂNT, PRIN CARE I-AM SCOS 
DIN ŢARA EGIPTULUI, în faţa neamurilor ...” (Vayikra, Leviticul 26:44,45)



Ce lucru uimitor! O, vă rog să-l pricepeţi! Însuşi Moise asigură Israelul că acesta nu poate găsi 
speranţă în Legământul mozaic, încălcat şi viciat atât de trist de întreaga naţiune.

Dar tot Moise afirmă că cerul viitorului şi al promisiunii este roz şi cald datorită speranţei sigure 
oferite prin legământul necondiţionat încheiat cu tatăl nostru Avraam.

Nu  Legea  condiţionată  a  lui  Moise,  ci  Harul  necondiţionat  al  lui  Dumnezeu   va  fi  baza 
binecuvântării viitoare a lui Israel, căci aşa cum ne anunţă marele nostru profet Ieremia cu deplină 
autoritate divină:

„Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: „Cel ce a 
risipit pe Israel îl va aduna, şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.”” (Ieremia 31:10)
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