ÎNTÂLNIŢI-L PE PROOROC
DRAGI PRIETENI, în acest al cincilea mesaj din seria de faţă, ne aflăm în pragul intrării într-o
examinare atentă a profeţiilor divine prin יחזקאל, adică Ezechiel.
Înainte de a împinge uşa şi a intra, să privim peste umăr la drumul pe care l-am parcurs în cele
patru mesaje anterioare.
Am aflat că o restaurare a Israelului ca naţiune în Ţara Promisă a fost prezisă în Biblie şi am schiţat
prezentul nou-vechi  מדינת ישראלstat Israel, pe fundalul acestei preziceri.
Apoi ne-am asigurat că profeţia divină de prezicere este o realitate şi am diferenţiat-o cu grijă de
pronosticurile omeneşti.
Următorul pas a fost să conferim substanţă presupunerii noastre anterioare, demonstrând că
împrăştierea  גלותtragică a Israelului, Diaspora sau dispersia, a fost una dintre cele mai
remarcabile profeţii divine.
În ultimul mesaj am descoperit că însăşi existenţa nopţii durerilor este garanţia noastră în vederea
zorilor speranţei pentru Israel; şi, probabil spre surprinderea noastră, am mai descoperit şi că
întoarcerea Israelului în ţara sa, iar mai târziu la Domnul, nu se bazează pe legământul divin
condiţionat cu Moise, ci mai degrabă pe legământul divin necondiţionat cu Avraam, Isaac şi Iacov,
încheiat cu 500 de ani mai devreme.
Aflându-ne în posesia acestor informaţii valoroase, suntem cu siguranţă gata să apreciem
profeţiile lui Ezechiel şi să le cântărim cu grijă în contextul realităţii istorice remarcabile a
actualului Stat Israel şi al posibilului său viitor.
Înainte de a nota profeţiile lui Ezechiel, permiteţi-mi să vi-l prezint pe acest profet יחזקאל
Staţi perfect nemişcaţi şi ţineţi-vă bine, în timp ce vă teleportez în viteză supersonică spre trecutul
îndepărtat şi misterios.
Acum priviţi în jos! Ce oraş incredibil de mare şi uimitor se întinde sub noi? Situat de-a lungul
strălucirii argintii a unui râu larg, este un miracol de culoare, frumuseţe şi slavă de aproximativ
200 de mile pătrate. Sigur nu am văzut şi nici nu ne-am imaginat vreodată ceva comparabil cu
acele ziduri înalte care înconjoară acest oraş! La fel de înalte ca domul Catedralei Sfântul Pavel din
Londra, aceste ziduri sunt nişte adevăraţi munţi artificiali.

Chiar şi pe ziduri, vedeţi, acolo pe margini, sunt case construite faţă în faţă, iar spaţiul dintre
aceste rezidenţe opuse este suficient cât să întorci o trăsură cu patru cai!
O autostradă cu lăţimea de 85 de picioare se înalţă pe un zid cu înălţimea de 300 de picioare (cca
100 metri). Este colosal! Îţi taie respiraţia! Nu mai puţin de 250 de turnuri veghează punctele sale
strategice şi putem număra 100 de porţi gigantice din bronz strălucitor! Ce oraş! Aproape de 5 ori
mai mare decât Londra!
Iar în ce priveşte străzile minunate, toate poartă semnele planificării arhitecturale ştiinţifice,
intersectându-se la unghiuri drepte şi fiind separate de nenumărate insule de pământ
dreptunghiulare.
O stradă în mod deosebit, de la nord la sud, ne atrage atenţia. Priviţi-o! Cu trotuarele ei cu flori
roşii şi secţiunile centrale de calcar alb minunat, această autostradă spectaculoasă, deşi situată în
interiorul oraşului uriaş, este totuşi protejată pe ambele părţi de ziduri de apărare cu grosimea de
23 de picioare şi împodobite cu şiruri impresionante de lei smălţuiţi strălucitori, toţi părând că
înaintează spre noi.
Această stradă magnifică este traversată de o poartă remarcabilă cu turnuri de 36 de picioare
înălţime, întreaga structură fiind de o frumuseţe paralizantă. Este o strălucire de culoare; aproape
600 de imagini de tauri şi alte animale din email alb şi galben pe fundalul de un albastru
strălucitor par să fie animate şi să participe la o procesiune plină de culoare.
Ce oraş este acesta? Suntem oare în Babilonul antic şi ar putea fi aceasta faimoasa „Stradă a
Procesiunii” sau Calea Sacră? Dacă da, atunci această poartă superbă nu este alta decât
strălucitoarea Poartă Iştar!
Da! Este Babilonul! Pentru că acolo, printre celelalte temple uimitoare, se află Templul lui Marduk
care-ţi taie suflarea. Este de neuitat! În unghiul sud-vestic al unei pieţe enorme, cu latura de circa
500 de metri, se înalţă un turn colosal peste care se ridică un altul şi încă unul şi tot aşa ... opt în
total! Este glorios şi imens. O scară înaintează în spirală în jurul acestor turnuri, iar în turnul cel
mai de sus distingem un templu ornat somptuos cu statuete şi o masă din aur pur! Aurul şi slava
sunt peste tot.
Da! Privim „Marele Babilon”, prima capitală mondială care a vrăjit mintea oamenilor timp de mai
bine de 4000 de ani!
Dar slava sa învăluie o agonie! Agonia Israelului captiv!

„Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de
Sion.” (Psalmul 137:1)
Pentru Israel, măreţul Babilon nu este decât o fortăreaţă nenorocită, o cuşcă superbă! Şi aici, pe
această scenă şi în aceste circumstanţe, ne întâlnim cu gura lui Dumnezeu יחזקאל, Ezechiel.
Născut în familia preoţească a lui Ţadoc, Ezechiel aparţinea preoţimii din Israel.
Ioiachin fusese pe tron doar trei luni când el, Ezechiel, şi mulţi alţii din Regatul de Sud al lui Israel
au fost luaţi prizonieri de către babilonieni în prima deportare, în jurul anului 597 î.e.n., cu
unsprezece ani înainte de distrugerea Ierusalimului de aceiaşi babilonieni. Ezechiel avea pe atunci
în jur de douăzeci şi cinci de ani.
La cinci ani după sosirea lui Ezechiel în Babilon, adică în jurul anul 592 î.e.n., Dumnezeu l-a
chemat pe Ezechiel.
Ezechiel pare să aibă un caracter dur şi inflexibil, după părerea mea, dramatic în mesaj şi
comportament, şi totuşi respectat nu numai de către tovarăşii lui de exil ci şi de către compatrioţii
săi din generaţiile următoare, care îl socotesc de cel mai înalt rang printre proorocii Israelului.
A fost căsătorit şi a avut o locuinţă în Babilon dar şi-a pierdut soţia în circumstanţe tragice şi
subite.
Misiunea lui divină a fost una foarte dificilă. Tovarăşii lui de captivitate trăiau cu impresia că
puterea babiloniană urma să fie în curând zdrobită de egiptenii eliberatori; Ezechiel a trebuit să le
spulbere iluziile pe acel plan şi să-i implore pe captivi să se obişnuiască cu starea în care se aflau
pentru că Dumnezeu vorbise serios şi urma să împlinească tot ceea ce se profeţise.
Din câte ştim, Ezechiel a fost singurul prooroc a cărui sferă de activitate a depăşit graniţele Ţării
Sfinte.
Ca voce a lui Dumnezeu, acest „fiu al omului” a prezis căderea Ierusalimului, restaurarea finală a
Israelului, şi regenerarea spirituală glorioasă a poporului Israel în zilele unui David glorificat din
viitor, adică Mesia.
În lucrarea lor, Istoria poporului iudeu, Max L. Margolis şi Alexander Marx confirmă acest punct de
vedere când spun că Ezechiel a profeţit o reunificare „sub un singur păstor, un David glorificat.
Condiţia supremă era pocăinţa naţională, o inimă nouă şi un duh nou care aveau să fie darul lui
Dumnezeu.”

În citatul de mai sus, veţi observa că istoricii confirmă de fapt propria mea afirmaţie dintr-un
mesaj anterior, conform căreia Harul Divin sub legământul avraamic şi nu Legea sub legământul
mozaic, avea să constituie baza lucrării lui Dumnezeu în mijlocul Israelului restaurat.
Rabinul Dr. S. Fisch, M.A. scrie despre Ezechiel şi restaurarea Israelului:
„Asemenea predecesorilor săi, Ezechiel a prezis nu numai întoarcerea din exilul babilonian
şi reconstruirea Templului, ci şi răscumpărarea şi regenerarea finală a Israelului într-o eră
viitoare îndepărtată. Profeţiile mesianice ale lui Ezechiel se aseamănă cu cele ale lui Isaia.”
Dragi prieteni, cred cu fermitate că învăţatul rabin a descris perfect sensul mesajului divin al lui
Ezechiel.
Astăzi, mica noastră naţiune renăscută Israel este hărţuită de probleme interne şi înconjurată de
duşmani externi. Care va fi viitorul ei?
La cine să căutăm răspunsul unei astfel de întrebări? Cu siguranţă nu există nimeni mai bun sau
mai de încredere decât cel care, cu peste două mii de ani în urmă a prezis, în opinia mea, însăşi
Restaurarea Israelului ai cărei martori suntem astăzi. Vă îndrept deci atenţia spre acelaşi profet
Ezechiel.
Numele profetului יחזקאל, Ezechiel, înseamnă „Dumnezeu întăreşte”. Să luăm acest nume ca pe o
garnizoană a speranţei acum când ne aflăm pe punctul de a intra în aceste profeţii vitale din
mesajele noastre următoare.
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