VALEA NĂDEJDII MOARTE
DRAGI PRIETENI, în cele şapte mesaje anterioare ale acestei serii ne-am înarmat cu cunoştinţe şi
informaţii pregătitoare; acesta a fost un lucru înţelept, deoarece acum ar trebui să fim gata să
începem explorarea fascinantelor profeţii ale lui יחזקאל, Ezechiel, care credem că sunt relevante
statului nostru nou născut מדינת ישראל, Israel.
Lucrarea profetică a lui Ezechiel s-a desfăşurat pe o perioadă de douăzeci şi doi de ani, dar cu
uşurinţă putem detecta două faze distincte; pe parcursul primei perioade de timp, adică între anii
592 şi 586 î.e.n., pocăinţa şi judecata au constituit temele sale majore. După cum ştiţi, el a prezis
distrugerea babiloneană a Ierusalimului, eveniment care a avut loc în anul 586 î.e.n.. După aceea,
profeţiile lui Ezechiel, inspirate divin, au avut de-a face cu fascinantele teme ale Restaurării şi
Regenerării Finale a Israelului şi ale viitoarei Împărăţii Mesianice. Declaraţiile lui asupra acestor
subiecte măreţe s-au întins pe un interval de circa şaisprezece ani, din 586 până în 570 î.e.n..
Menţionez aceste lucruri deoarece ele indică faptul că, deşi sunt nişte preziceri şocante şi deosebit
de dramatice, ele nu sunt rodul fanteziei umane spontane exprimate într-un moment oarecare.
Veţi descoperi aceste profeţii spectaculoase în cele şaisprezece capitole cuprinse între capitolul 33
şi 48 din cartea care poartă numele profetului.
Deoarece nu intenţionez să fac o exegeză detaliată a acestor şaisprezece capitole, ci mai degrabă
să atrag ochii înţelegerii voastre asupra micuţei noastre naţiuni preţioase, renăscute, Israel şi a
posibilei sale legături cu aceste capitole, vă voi oferi o schiţă sugestivă, urmând să intru apoi în
tema principală.
Cred că veţi descoperi că cele şaisprezece capitole din Ezechiel se împart în mod natural în două
secţiuni, pe care le-am numit după cum urmează:
Prima:

Iminenţa Împărăţiei Mesianice – capitolele 33 la 39.

A doua:

Incorporarea Împărăţiei Mesianice – capitolele 40 la 48.

Dar fiindcă momentan ne vom ocupa în special de prima secţiune, îngăduiţi-mi să o împart astfel:
Străjerul şi Păstorii – capitolele 33 la 34.
Restaurarea Israelului – capitolele 35 la 37.
Reducerea la tăcere a lui Gog – capitolele 38 la 39.
Acum, prieteni, vreau să veniţi cu mine ca să vedem împreună locul în care s-a născut un cântec,
leagănul unei colinde, unde cortina s-a ridicat scoţând la iveală embrionul unui imn.

Duhul lui Dumnezeu, רוח השם, binecuvântat să fie El, a luminat cărarea spre tărâmul straniu spre
care vreau să vă conduc, pentru că prin puterea Lui divină l-a proiectat pe profetul Său Ezechiel
exact în locul pe care păşim acum.
Să urmăm strălucirea luminii profetice care, asemenea cozii incandescente a unei comete, ţâşneşte
în întunericul înconjurător cu calităţile sale iluminatoare.
Ne găsim într-o aşezare ciudată şi stranie.
Dealurile albe ale Golgotei care ne înconjoară par nişte veşminte morbide de înmormântare, nişte
giulgiuri care ne învăluie într-o vale din care s-a scurs orice urmă de speranţă.
Pe jumătate înăbuşiţi şi apăsaţi, ne întoarcem privirile de la întunecimea învăluitoare a dealurilor
pentru a observa valea depresiei în care ne aflăm.
Dintr-o dată, şocaţi, ne ciocnim privirile de ochii goi şi falca rânjită a unui craniu uman, apoi a
altuia şi a altuia până când, pătrunşi de o agitaţie crescândă, ne trezim în mijlocul unei văi cimitir,
atât de neospitalieră încât sânul pământului nu i-a oferit căldura sa, lăsându-i suprafaţa acoperită
cu oase albe, sinistre, lipsite de sicrie şi de bunătate. Oase, oase uscate pretutindeni.
Tensionaţi şi înmărmuriţi, stăm ţintuiţi în această vale cu oase uscate, simţind deja deznădejdea
depresivă a întregii scene.
Nu îndrăznim să articulăm întrebările care ne bântuie, deşi tânjim să fim iluminaţi, totuşi, parcă
răspunzând graţios întrebărilor noastre nerostite, auzim vocea divină vorbindu-i lui Ezechiel:
ויאמר אלי בן־אדם העצמות האלה כל־בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו
לנו:
„Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele, ni
s-a dus nădejdea; suntem pierduţi ...” (Ezechiel 37:11)
Da, prieteni, profeţia de prezicere a mobilat trista scenă a expulzării naţionale a Israelului cu
întunecata garnitură a Diasporei, împrăştierea,  ;גלותIsrael ca entitate naţională este văzut
dispersat printre naţiunile lumii şi întreaga scenă este descrisă ca o vale a oaselor uscate. Aceste
oase uscate reprezintă întreaga casă a lui Israel. Fiorii şi lipsa de confort fac să răsune gemete în
valea lipsită de orice bucurie, apăsând oasele împrăştiate şi golurile oculare ale craniilor cu
refrenul trist şi întunecat al disperării:
ואבדה תקותנו נגזרנו

„Ni s-a dus nădejdea, ni s-a dus nădejdea.”
Dar din nou apare interogaţia, de data aceasta vocea divină fiind cea care articulează o întrebare
incredibilă: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Să învieze! Să învieze
aceste oase! Cât de înţelept este răspunsul lui Ezechiel: „Doamne, Dumnezeule, tu ştii lucrul
acesta!” (Ezechiel 37:3)
Unul dintre rabinii noştri concluzionează în mod corect: „Restaurarea Israelului nu se poate realiza
prin putere omenească, ci numai prin Duhul lui Dumnezeu.”
Oasele pot striga „Ni s-a dus nădejdea”, dar Dumnezeul veşnic, credincios promisiunilor cuprinse
în minunatul capitol 39 din Ezechiel, a făcut posibil ca Naphtali Hertz Imber să scrie imnul naţional
iudaic, intitulat, destul de poetic, התקוה, „NĂDEJDEA”. În acest imn, bocetul trist al oaselor lipsite
de nădejde se transformă în reversul plin de fericire:
עוד לא עברה תקותנו
„Nădejdea noastră NU s-a dus.”
O, preaiubite prieten al Israelului, fie ca strălucirea acelei nădejdi de la Dumnezeu care nu poate fi
stinsă, să fie atât a mea cât şi a ta; crede-mă, sunt foarte sincer când te asigur că singura nădejde
care va înflori frumos şi va aduce cele mai alese roade este nădejdea înrădăcinată adânc, adânc în
promisiunile divine ale răscumpărării mesianice şi regenerării spirituale a Israelului. Sper din toată
inima ca aceste mesaje să se dovedească a fi o încurajare şi o binecuvântare pentru tine. Mi te vei
alătura din nou în următorul mesaj, nu-i aşa? Căci mai avem de explorat împreună şi alte teritorii.
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