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ISRAEL
Cheia evenimentelor
Trecute si viitoare....

Dovada incontestabila a sfârsitului, semn sigur al revenirii lui Mesia

Clemént LE COSSEC

ESTE DEJA, ATÂT DE TÂRZIU !

Astazi privirile TUTUROR NATIUNILOR se îndreapta fara întrerupere spre
Israel si Orientul Apropiat, decând poporul Israel s-a reântors în Tara Promisa.
De ce desfasurarea acestor evenimente are loc în secolul nostru ? Vom ajunge
noi sa traim momentul fixat de Dumnezeu pentru sfârsitul unei lumi care Îl respinge
si începutul unei lumi noi ? Fara nici o îndoiala, caci dovezile se acumuleaza si
profetiile se împlinesc.
Am avut privilegiul sa merg de 30 de ori în Israel si de a face cu prietenii
anchete pe lânga autoritatile militare, religioase si politice ale Israelului.
Am urmarit îndeaproape toate evenimentele de la razboiul de independenta din
1948 si am studiat în Biblie textele profetice, privind poporul Israel. În momentul
redactarii acestei carti biblice, ascultam evenimentele care se petreceau în Liban :
lupte între palestinieni, interventia siriana, moartea unor militari americani, francezi
si israelieni în explozia cartierelor lor generale, mobilizarea rezervistilor în Israel si în
Siria, sosirea a 30 nave de razboi americane, printre care trei port avioane îndreptate
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spre Beirut... .
Am judecat ca ar fi bine sa scriu acest studiu despre Israel, pentru a reaminti
istoria acestui popor de la originea sa, pentru a arata PRIN SFÂNTA SCRIPTURA,
MOTIVUL existentei poporului Israel si a unui « Pamânt al Fagaduintei ».
Nimic nu se datoreaza întâmplarii, ci exista un desen, un plan a lui
Dumnezeu pentru omenire si fiecare din noi trebuie sa-l stie.
Ceeace se petrece pe pamânt, are urmari pentru viata noastra, dincolo de
acest pamânt si noi trebuie sa-l întelegem prin Biblie.
Pentru ce, deci, aceasta reântoarcere a poporului Israel în Tara promisa si
aceste razboaie între Israel si tarile învecinate ?
Cu secole înainte, prorocii israeliti, Hristos si apostolii Sai, au anuntat
împlinirea acestor evenimente. Noi traim niste timpuri extraordinare, dramatice
pentru lumea necredincioasa, dar pline de speranta pentru credinciosii adevarati.
Prezenta rusilor si americanilor, cu politicienii lor, cu vasele lor navale, cu
armamentul lor nuclear, în aceasta regiune, cea mai exploziva de pe glob, este
începutul unei confruntari la nivel mondial.
Focul atomic se va aprinde în curând si pentru aceasta trebuie sa urmarim
totodata textele biblice cât si evenimentele din lume.
Totul este pregatit pentru o distrugere masiva a oamenilor, si situatia se
înrautateste din zi în zi. Echilibrul fricii, cu o escaladare a înarmarii atomice,
chimice si biologice, poate în orice moment sa se rupa si judecata lui Dumnezeu
sa vina asupra unei lumi necredincioase.
Ca si crestini, noi nu trebuie sa ramânem în necunostinta faţă de ceeace se
petrece în Israel si din cauza lui Israel.
Prin poporul Israel am primit Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu si cunostinta
Mântuirii oferita tuturor celor ce cred în Isus, Mesia.
Israel este poporul ales de Dumnezeu, dar el nu a urmat calea pe care Domnul a
pregatit-o pentru el.
Totusi, natiunile cautând a-l distruge, ating « lumina ochilor Lui » (Zaharia 2:8)
si îsi vor atrage mânia lui Dumnezeu.
Este deja atât de târziu !
A fost gândul meu dupa o întretinere la colegiul rabinic din Ierusalim, cu un
rabin, care în noaptea dinaintea întâlnirii noastre a vazut într-o viziune pe colegul
meu si pe mine. El ne spune ca noi intram în timpurile mesianice si el era convins ca
Ilie si Mesia erau deja ascunsi în Israel, asteptând sa se manifeste.
La ora actuala, în poporul Israel, sunt mai multi care pretind de a fi Mesia. Am
discutat timp de aproape o ora cu un asa-zis mesia la Ierusalim. El încerca sa ma
convinga ca el este Isus revenit pe pamânt si în curând va domni peste lume.
Da, la orologiul lumii, este deja târziu.
Tot ce se petrece în Israel si în împrejurimi, constituie un avertisment
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serios, pentru a ne aminti ca ISUS ADEVARATUL MESIA, va reveni foarte
curând, prima data pentru a rapi Biserica Sa, înaintea marii catastrofe si apoi
pentru a aseza Împaratia sa de pace.
De fiecare data când au loc evenimente grave în Orientul Apropiat, am primit
apeluri telefonice, în special când Israel se gasea angajat în conflicte si de fiecare data
erau aceleasi întrebari :
–
« Ce credeti despre aceste evenimente ? »
–
« Este sfârsitul ? »
–
« Va începe oare razboiul mondial ? »
Aceasta carticica biblica va raspunde, prin expunerea sa serioasa, la întrebarile
acelora ce se îngrijoreaza de timpurile în care traim. Pentru a întelege mai bine
desfasurarea evenimentelor de astazi, este indisponsabil de a ne reântoarce la Avram
si de a reface drumul parcurs de Israel pâna în zilele noastre.

ISRAEL
SI ALEGEREA LUI DUMNEZEU

Istoria poporului Israel nu poate fi comparata cu cea a altor popoare. Ea
dureaza de aproape 4000 ani fara întrerupere. Jumatate s-a petrecut în afara
teritoriului national. Poporul evreu este cel mai extraordinar popor din lume, din
cauza destinului sau. El este cheia care permite de a întelege sensul evenimentelor
trecute si a celor viitoare.
Nici rasa, nici religia nu sunt la originea acestui mister, ci numai ALEGEREA
LUI DUMNEZEU, este cea care determina aceasta selectie, asa cum o afirma aceste
texte biblice :
« Domnul Dumnezeul Tau te-a ALES, ca sa fii un popor al Lui dintre toate
popoarele de pe fata pamântului. » (Deuteronomul 7:6 , 14:2)
« Domnul SI-A ALES pe Iacov, pe ISRAEL, ca sa fie al Lui. » (Psalmul 135:4)
« Domnul … V-A ALEGE iarasi pe ISRAEL si-i va aduce iarasi la odihna în
tara lor. » (Isaia 14:1)
« ISRAELUL Meu pe care L-AM ALES. » (Isaia 44:2)
« Copii ai lui ISRAEL …. Eu V-am ALES numai pe voi dintre toate familiile
pamântului. » (Amos 3:1-2)
« Dumnezeul acestui popor ISRAEL a ALES pe parintii nostri. » (Fapte 13:17)
« Este un popor care locuieste departe si nu face parte dintre neamuri. »
(Numerii 23:9)
Din cauza acestei alegeri, cautarea descoperirii biblice este indispensabila.
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Dumnezeu este atotputernic. Alegerea Sa are întotdeauna un scop, o tinta, o
împlinire.
Biblia este o lumina care lumineaza calea poporului iudeu, de-a lungul
evenimentelor trecute si prezente. Ea ne permite sa cunoastem timpurile în care
suntem si ceeace ne asteapta mâine.
Pentru a întelege sensul istoriei lui Israel, trebuie sa ne reîntoarcem pâna la
originea sa.

PE DRUMURILE ORIENTULUI

Din Paris pâna în India, am calatorit cu masina, împreuna cu niste prieteni. Am
urmat drumul care duce din nordul Siriei spre sudul Irakului, de-a lungul fluviului
Eufrat care fertilizeaza pamânturile care le traverseaza. Ne-am oprit dupa Bagdad, la
ruinele Babilonului, apoi la cele din Ur. Aici soldati irakieni înarmati ne-au controlat,
apoi ne-au acompaniat si ne-au condus printre ruinele palatelor si mormintele fostilor
împarati. Am urcat în vârful ziguratului (edificiu religios mesopotamian) prin niste
scari de piatra. Este un fel de piramida cu trei etaje, pe care înainte era un templu
decorat cu caramizi emilate albastre.
Din acest loc, care era centrul unei puternice dinastii sumeriene, a plecat Avram
la vârsta de 75 de ani spre nord, urmând cursul Eufratului.
Acest om exceptional, a carui credinta în Dumnezeu este laudata în Biblie
(Evrei 11), este la baza misterului lui Israel.
« Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldea si i-ai
pus numele Avraam. Tu ai gasit inima lui credincioasa înaintea Ta, ai facut legamânt
cu el. » (Neemia 9:7-8)
Avram era foarte bogat în vite, argint si aur (Geneza 13:2). El a plecat însotit de
tatal sau Terah, de nepotul sau Lot, de Sara sotia sa, de servitorii si de turmele sale.
Pe drumurile Orientului, din Irak pâna în pakistan, trecând prin Iran si
Afganistan, am întâlnit numeroase caravane, boi, capre, oi , camile încarcate cu
diferite pachete. Tot tribu, barbati, femei si copii, desculti mergeau încet pe lânga
turme.
Vazându-i, puteam sa ne imaginam lunga calatorie de 1000 km a lui Avram,
mergând din etapa în etapa, întinzându-si corturile la marginea drumului, cum fac
înca astazi anumite popoare orientale.
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ISRAEL
SI PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU

Avram a primit de la Dumnezeu aceasta porunca :
« Iesi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatalui tau si vino în tara pe care ti-o
voi arata. » (Geneza 12:1)
Si a început aventura spre tara Israel.
« Prin credinta Avraam, când a fost chemat sa plece într-un loc pe care avea sa-l ia ca
MOSTENIRE, a ascultat si a plecat fara sa stie unde se duce. Prin credinta a venit si
s-a asezat el în TARA FAGADUINTEI. » (Evrei 11:8-9)
Dupa moartea tatalui sau, el paraseste Haranul, cu aceasta promisiune a lui
Dumnezeu :
« Voi face din tine un neam mare si te voi binecuvânta ; îti voi face un nume mare si
vei fi o binecuvântare . Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta si voi blestema
pe cei ce te vor blestema ; si toate famiile pamântului vor fi binecuvântate în tine. »
(Geneza 12:2-3)
Dupa ce a ajuns în Israel, altadata numit Canaan, Dumnezeu i s-a aratat si i-a
confirmat promisiunea, prin aceste cuvinte :
« Toata tara aceasta o voi da semintei tale. » (Geneza 12:7)
Apoi, Avram si-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazazi. Din cauza unei mari
foamete, a coborât în Egipt, de unde el se va reântoarce mai bogat, cu înca mai multe
vite (oi, boi, magari,camile) si cu multi servitori.
La întoarcerea sa în Israel, Avram a auzit pe Dumnezeu, reânoind promisiunea
de mai multe ori :
« Toata tara pe care o vezi, ti-o voi da tie si semintei tale în veac. » (Geneza
13:15)
« Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sa-ti dau în stapânire
tara aceasta. » (Gen. 15:7)
« Semintei tale dau tara aceasta, de la râul Egiptului pâna la râul cel mare, râul
Eufrat. » (Gen. 15:18)
Când a fost batrân, de 99 de ani, Dumnezeu i s-a aratat înca o data si a facut un
legamânt cu Avraam :
« Iata legamântul Meu pe care-l fac cu tine : vei fi tatal multor neamuri.... te
voi înmulti …. din tine vor iesi împarati …. TOATA tara Canaanului în stapânire
vesnica ; si Eu voi fi Dumnezeul lor. » (Geneza 17:1-8)
Promisiunea lui Dumnezeu cuprinde trei preziceri :
1.
A fi UN POPOR
2.
A fi în posesia UNEI TARI
3.
A fi o SURSA DE BINECUVÂNTARE pentru lumea întreaga....
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Aceste prorocii s-au realizat pentru prima data. Ele se împlinesc a doua oara în
secolul nostru, ca semn incontestabil al venirii apropiate a lui Isus, Mesia.

ÎMPLINIREA PROMISIUNII
LUI DUMNEZEU

1.

POPORUL ISRAEL

–

Nasterea acestui popor

Avram, la vârsta de 100 de ani, a avut de la Sara, sotia sa, un fiu unic : Isac. El
era fiul promisiunii. (Geneza 17:19 si Galateni 4:23)
Isac se casatoreste cu frumoasa Rebeca. Ea naste doi gemeni : Esau si Iacov. In
schimbul unei ciorbe rosiatice de linte, Esau si-a vândut dreptul de întâi nascut. Iacov
l-a înselat pe Esau. Aceasta a dus la o cearta între frati. Iacov a fugit în Mesopotamia,
la unchiul sau Laban. Douazeci de ani mai târziu, Iacov revine în Israel însotit de
sotiile sale Rahela si Lea, de servitorii si servitoarele lor si un mare numar de vite.
Domnul i-a spus lui Iacov :
« Întoarce-te în tara parintilor tai si în locul tau de nastere ; si Eu voi fi cu
tine. » (Geneza 31:3)
El s-a împacat cu fratele sau Esau. Geneza 33:4
Când a ajuns în tara promisa, Dumnezeu i-a spus : « Numele tau este Iacov ;
dar nu te vei mai chema Iacov ci numele tau va fi Israel. » (Geneza 35:10)
Nu este surprinzator faptul ca în timpul proclamatiei de existenta a statului
evreu, de catre prim-ministrul Ben Gurion, în 15 mai 1948, i s-a dat denumirea de
Israel ?
Începutul si reânceputul istoriei, exilare si revenire cu asemanarile lor izbitoare.
Oare este la întâmplare ? Este o coincidenta ? Sigur ca nu, ci planul lui Dumnezeu.
La Betel, la nord de Ierusalim, Dumnezeu a repetat lui Iacov promisiunea
facuta lui Avram, spunându-i :
« Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Creste si înmulteste-te ; UN NEAM si o
multime de neamuri se vor naste din tine si chiar împarati vor iesi din coapsele tale.
TIE ÎTI VOI DA TARA pe care am dat-o lui Avraam si lui Isaac si voi da tara aceasta
SEMINTEI TALE DUPA TINE. (Geneza 35:11-12)
–
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Cele 12 semintii ale lui Israel în Egipt si în pustiul Sinai

Iacov a avut 12 fii, care au dat numele lor celor 12 semintii ale lui Israel.
(Geneza 35:23-26) Unul dinfii sai, pe nume Iosif a fost vândut de catre fratii sai, unor
ismaeliti care l-au dus în Egipt.
Dupa ce a fost bagat în închisoare, Iosif a fost numit guvernatorul întregii tari,
de catre Faraon. El a adus în Egipt pe tatal său, împreuna cu toata familia, în total 70
de persoane. Ei au cunoscut un secol de libertate si prosperitate, într-o regiune fertila
unde au putut sa-si creasca vitele.
Dupa moartea lui Iosif, noul Faraon a început persecutarea israelitilor care s-au
înmultit foarte mult, formând un popor numeros. (Exod 1:7 si 1:12)
În timpul acestei perioade de suferinta, Dumnezeu l-a ales pe Moise, al carui
nume înseamna « scos din apa » si a carui istorie este bine cunoscuta. El era printul
mostenitor al Egiptului, cunoscator al scolii egiptene, dar el a ramas alipit de poporul
sau si la vârsta de 40 de ani fuge în pustiul Sinai, unde Dumnezeu îi spune :
« Am vazut asuprirea POPORULUI MEU, care este în Egipt, si am auzit
strigatele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui .... M-am coborât ca sa-l
izbavesc din mâna Egiptenilor si sa-l scot din tara aceasta si sa-l duc INTR-O
TARA . …. unde curge lapte si miere.... acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon, si vei
scoate din Egipt pe POPORUL MEU, PE COPIII LUI ISRAEL. » (Exod 3:7-10)
Poporul iudeu a parasit Egiptul în mod miraculos, sub conducerea lui Moise.
Dupa traversarea Marii Rosii, acest mare proroc transmite poporului puruncile
primite de la Dumnezeu, pe muntele Sinai. Dupa Biblie, în desert erau aproximativ
600.000 de oameni, exceptând femeile si copiii.
Prima etapa a PROMISIUNII, s-a înfaptuit : urmasii lui Avram au devenit cu
adevarat UN POPOR, care s-a organizat timp de 40 de ani în desert, sub conducerea
lui Moise, trimisul lui Dumnezeu.

2. LUAREA IN STAPÂNIRE A TARII

Moise a murit pe muntele Nebo, care domina valea Iordanului, în fata cu
Ierihonul. In acea zi, Dumnezeu i-a aratat Tara Promisa, Israel si i-a spus :
« Aceasta este tara pe care am jurat ca o voi da lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov
zicând : „ O voi da semintei tale”. Ti-am aratat ca s-o vezi cu ochii tai ; dar nu vei
intra în ea. » (Deuteronomul 34:4)
Iosua, era acela peste care Moise si-a pus mâinile si l-a urmat la conducere.
Desemnându-l ca noul sef, Moise i-a spus :
« Tu vei intra cu POPORUL acesta în TARA pe care Domnul a jurat parintilor
lor ca le-o va da, si tu îi vei pune în stapânirea ei. » (Deuteronomul 31:7)
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Dupa traversarea miraculoasa a Iordanului, a carui ape s-au despartit pentru a
lasa sa treaca toata armata lui Israel, poporul si vitele, orasul Ierihon a fost luat si
cucerirea Tarii Promise s-a facut foarte repede. Poporul lui Israel avea O TARA.
Al doilea aspect al promisiunii lui Dumnezeu a devenit o realitate.
Aceasta cucerire, nu este oare asemanatoare celei din zilele noastre ?
Seful Statului Major, Ygaël Yadin, care a condus la victorie armata Israelului în
1948, m-a primit împreuna cu un coleg de-al meu, la el în Ierusalim. El ne-a povestit
despre cucerirea Israelului : « Inca din timpul lui Iosua, aceasta cucerire începea cu
un razboi si imediat continua printr-o coexistenta pacifica, cu toate bataliile care
aveau loc din când în când, ducând pâna la independenta. .... Daca iau în considerare
ceeace se petrece astazi în Israel, eu vad de fapt o urmare a evenimentelor contrara,
israelitii s-au instalat mai întâi în Israel si abia la sfârsitul unei lungi perioade, impuse
prin situatia politica internationala, ca au izbucnit razboaiele.
Rezultatul final a facut ca din nou exista un fel de ÎMPARATIE A LUI
ISRAEL care acopera aproape acelasi spatiu ca la început. »
Instalati în patria lor, israelitii au respins ca Dumnezeu sa guverneze peste ei,
cum a fost pe timpul lui Moise, si au cerut un rege. Pe timpul regelui David, care a
facut din Ierusalim capitala, si al regelui Solomon, fiul sau, care a construit UN
TEMPLU minunat, s-a aratat toata gloria poporului Israel.
Era gloria terestra, prin toate bogatiile si toata civilizatia concentrata în tara, si
gloria divina, prin înaltul grad de inspiratie spirituala si credinta, valoare transmisa
mai ales prin Psalmi.

3.

BINECUVÂNTAREA

Aceasta binecuvântare este de origine spirituala. Ea se rezuma în doua cuvinte :
Biblia si Mesia. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, inspirata si scrisa, ne face cunoscut
pe Mesia, Cuvânt viu, facut trup pentru salvarea lumii.
–

Biblia

Acest Israel care a fost ales de Dumnezeu pentru a ne transmite cunoasterea
creatiei si a Creatorului, a întruparii si a Mântuitorului, a caderii umanitatii si a
salvarii ei.
Din acest Israel au plecat au plecat pâna la marginile pamântului mesajele
biblice, mesajele lui Dumnezeu catre oameni.
« Din Sion va iesi Legea si din Ierusalim Cuvântul Domnului . » (Isaia 2:3)
Prin scrierea Bibliei, urmasii lui Avram au fost o binecuvântare pentru întreaga lume.
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Raspândita, din Ierusalim în mijlocul neamurilor, tradusa în mai mult de 1500
limbi, editata în zeci de milioane de exemplare, Biblia este CARTEA care aduce
binecuvântare spirituala tuturor celor ce o citesc si cred.
Descoperirea unui DUMNEZEU UNIC, a fost înscrisa în Biblie, în Israel si
prin israeliti, si iata câteva citatii :
Psalmul 86:10 : « NUMAI TU esti Dumnezeu »
Isaia 44:6 : « AFARA DE MINE, nu este alt Dumnezeu »
Maleahi 2:10 : « Nu ne-a facut UN SINGUR DUMNEZEU ? »
În timpul unei discutii cu un carturar care l-a întrebat care este cea dintâi
porunca, Isus, Mesia i-a raspuns :
« Asculta Israele ! DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU, ESTE UN SINGUR
DOMN ; si SA IUBESTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TAU, cu toata inima ta, cu
tot sufletul tau, cu tot cugetul tau si cu toata puterea ta. »
Satisfacut de raspunsul pe care i l-a dat Isus, citând aceasta mare confesiune a
Israelului, carturarul a adaugat : « Bine, Învatatorule. Adevarat ai zis ca DUMNEZEU
ESTE UNUL SINGUR, ca nu este altul afara de El.... » (Marcu 12:29-32)
Unul dintre primii evrei mesianici cunoscut totodata sub numele de Saul din
Tars si de apostolul Pavel, a scris în prima sa epistola catre corinteni capitolul 8,
versetul 4 si 6 :
« NU ESTE DECÂT UN SINGUR DUMNEZEU . Caci, chiar daca ar fi asa
numiti „dumnezei”.... si multi domni, totusi pentru noi NU ESTE DECÂT UN
SINGUR DUMNEZEU : TATAL, de la care vin toate lucrurile si pentru care traim
si noi, si UN SINGUR DOMN : ISUS HRISTOS, prin care sunt toate lucrurile, si
prin El si noi. »
Prin Israel s-a descoperit lumii, Dumnezeu ca fiind SINGURUL DUMNEZEU,
Dumnezeul lui Avraam, Isac si Iacov. Exod 3:6 Poporul evreu reaminteste aceasta
mare confesiune, în fiecare zi, dimineata si seara :
« ASCULTA ISRAELE ! DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU ESTE UN
SINGUR DOMN. »
- Mesia
Dupa razboiul de 6 zile, la sarbatoarea cinzecimii din 1968, m-am amestecat
printre evreii care sarbatoreau Tora (legea lui Moise ) la 7 saptamâni dupa iesirea din
Egipt.
Familiile erau sosite la Sion de seara, dormind sub constructii situate în
apropierea mormântului lui David. Altii soseau si toata ziua era un dute-vino de mii
de evrei, veniti din diferite tari.
Am întrebat câtiva si toti mi-au vorbit de Mesia.
–
« Eu am venit din Maroc, ca patriot în timpul razboiului de independenta din
1948. Am trait luarea Ierusalimului. Asteptam pe Mesia sa ne aduca pacea ... »
–
« Toata noaptea ne-am rugat pentru Shalom (pace). Asteptam pe Mesia dintr-un
moment în altul. Este timpul. Lipseste doar Templul, atât. Pentru Dumnezeu nimic nu
este prea greu, El poate sa o faca. »
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–
« Mesia va veni. Eu am venit în Israel cu tatal meu care este rabin. »
–
« Am facut razboiul de independenta, cel din 1956 si cel din 1967. Daca va mai
fi un razboi, voi merge. Cred în Dumnezeu si astept pe Mesia. »
Era impresionant de vazut acesti evrei din Turcia, Yemen, Irak, Polonia,
Tunisia, Maroc, etc. adunati cu aceeasi bucurie, uniti într-o singura natiune, asteptând
pe Mesia.
Aceasta prezenta a evreilor, întorsi în Tara Promisa, este semnul cel mai sigur
al venirii apropiate a lui Mesia. Dar cine este deci Mesia pe care îl asteaptau ei si
despre care jurnalista A. Semama de la « Kol Israel », ne spunea dupa razboiul de 6
zile : « S-au petrecut lucruri incredibile, cu adevarat inimaginabile ca ne spuneam :
acum s-a ajuns la apogeu, este venirea lui Mesia.... Nu lipseste decât El ! Va sosi
dintr-un moment în altul. Atunci va fi sfârsitul ! »
Pe acest Mesia, prorocii l-au anuntat dinainte. Cuvântul MESIA, reprezenta în
Vechiul Testament pe Cel ce a fost uns cu ulei sfânt, apoi El a primit sensul particular
de « descendent al spitei lui David ».
Acela care primea aceasta ungere era înainte de toate ÎMPARAT, apoi MARE
SACRIFICATOR si PROFET. Isus, a fost toate acestea, si I s-a dat numele de ISUS
HRISTOS. Cuvântul « CRIST » vine din cuvântul grecesc « christos », care
corespunde cuvântului evreu MACHIAH ( se pronunta Maşia), care înseamna UNS
sau MESIA. Isus Hristos, se spune în ebraica YESHUA HAMASHIAH, si noi
spunem deci ISUS MESIA. El s-a nascut în Israel din Maria, Fecioara israelita.
Prorocul Isaia a anuntat aceasta : « De aceea Domnul însusi vă va da un semn : „ Iata,
fecioara va ramâne însarcinata, va naste un fiu si-i va pune numele Emanuel” » (Isaia
7:14)
Si prorocul Mica a precizat locul de nastere al lui Isus : « Si tu Betleeme Efrata,
macar ca esti prea mic între cetatile de capetenie ale lui Iuda, totusi din tine Imi va
iesi Cel ce va stapâni peste Israel si a carui obârsie se suie pâna în vremuri stravechi,
pâna în zilele vesniciei. » (Mica 5:2)
YESHUA – HAMASHIAH, Isus Mesia este iudeu. El a trait în Israel, si-a
împlinit misiunea în Israel. A murit pe pamântul lui Israel, la Golgota. Va reveni în
Israel pentru a salva poporul iudeu si pentru a stabili Imparatia Sa de pace în lume.
El este MESIA - CARE A SUFERIT acum 2000 de ani, si totodata MESIA
GLORIEI de mâine.
Autorul epistolei catre evrei, spune :
« S-a aratat o singura data, ca sa stearga pacatul prin jertfa Sa. ... Se va arata a
doua oara nu în vederea pacatului, ca sa aduca mântuirea celor ce-L asteapta. »
(Evrei 9:26-28)
Prin Israel, Dumnezeu a facut cunoscut pe UNICUL SAU FIU, ISUS MESIA.
Nimic surprinzator, caci Isus, El Insusi, spune :
« MÂNTUIREA VINE DE LA IUDEI » (Ioan 4:22)
Venirea Sa, este o legatura între Vechiul si Noul Testament, El este anuntat
în vechiul Testament, aratat si manifestat în noul Testament si constituie
evenimentul central, capital în viata poporului Israel.
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Biserica

Când Isus Mesia s-a nascut, Israel este sub ocupatia romana. Cu toate acestea,
evreii puteau sa practice liberi religia lor. In exersarea Misiunii Sale, Isus putea sa
circule liber în toata tara, sa mearga în sinagogi si la Templu, sa predice cu autoritate
si sa vindece bolnavii.
Evreii Il prind noaptea la Ghetsimani, Îl judeca si Îl dau pe mâna romanilor,
care Îl rastignesc. Moartea lui Isus pe o mica colina numita Calvar, în afara zidurilor
Ierusalimului, este temelia Bisericii.
Prin sacrificiul Sau, Isus a « rascumparat pentru Dumnezeu,.... oameni din
orice semintie, de orice limba, din orice norod si de orice neam. » (Apocalipsa 5:9)
Nu a spus El oare, înainte de a muri ? : « Si dupa ce voi fi înaltat de pe pamânt,
voi atrage la Mine pe toti oamenii. » (Ioan 12:32)
Prorocul Isaia, L-a descris dinainte ca fiind « OM AL DURERII …. strapuns
pentru pacatele noastre …. » (Isaia 53:3-5)
Biserica, la începuturile sale, era compusa numai din persoane care credeau în
Isus Mesia, Cel întrupat, care si-a dat viata pentru iertarea pacatelor, si toti acesti
credinciosi erau EVREI.
Apostolii, deasemenea, erau EVREI, si ei sunt aceia care au anuntat Vestea
Buna a Mântuirii la samariteni, greci, romani si tuturor natiunilor din acele timpuri.
Astfel Biserica a fost întemeiata de israeliti.
Pavel, apostolul, întorcându-se dintr-o calatorie misionara, a fost primit de
Iacov, pastorul bisericii din Ierusalim, care îi spune :
« Vezi, frate, câte MII DE IUDEI AU CREZUT, si toti sunt plini de râvna
pentru lege. » (Fapte 21:20)
Dar în alte orase, iudeii refuzau sa creada în mesajul Cuvântului lui Dumnezeu.
Ei se opuneau, dar câteodata « multi din iudei si din prozelitii evlaviosi au mers dupa
Pavel si Barnaba. » Dar altii iudei « vorbeau împotriva celor spuse de Pavel si-l
batjocureau. » (Fapte 13:43-45)
« O mare multime de iudei si de greci au crezut …. dar Iudeii care N-AU
CREZUT, au întarâtat si au razvratit sufletele Neamurilor împotriva fratilor. » (Fapte
14:1-2) Aceste fapte s-au repetat de mai multe ori. (Fapte 17:5 si 13)
Pe când harul era acceptat în rândul « neamurilor » din ce în ce mai mult, iudeii
se tineau la distanta, ceea ce l-a facut pe apostolul Pavel sa spuna : « Cuvântul lui
Dumnezeu trebuia vestit MAI ÎNTÂI voua ; dar fiindca voi NU-L PRIMITI si singuri
va judecati nevrednici de viata vesnica, iata ca ne întoarcem spre neamuri. » (Fapte
13:46)
TOATA NATIUNEA LUI ISRAEL, era mai întâi datoare sa accepte pe Isus ca
Mesia si Salvator :
« Din samânta lui David, Dumnezeu, dupa fagaduinta Sa, a ridicat lui ISRAEL
un MÂNTUITOR, care este Isus. » (Fapte 13:23)
« FII AI NEAMULUI LUI AVRAAM,.... voua v-a fost trimis Cuvântul acestei
mântuiri. » (Fapte 13:26 si 3:26)
Numai o mica parte L-a acceptat. De ce nu toata Natiunea ? Aici, intervine
misterul acestei împietriri si al mântuirii ÎNTREGULUI ISRAEL la sfârsitul
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timpurilor, când Mesia va reveni în glorie :
« Fratilor, pentru ca sa nu va socotiti singuri întelepti, nu vreau sa nu stiti taina
aceasta : O PARTE DIN ISRAEL a cazut într-o împietrire care va tine pâna va intra
numarul deplin al Neamurilor. Si atunci TOT ISRAELUL VA FI MÂNTUIT. »
(Romani 11:25-26)
Astazi, toti oamenii pot fi binecuvântati de Isus Mesia, Cel iesit din patriarhi
dupa trup. (Romani 9:5) Conditia pusa tuturor evreilor si celor non-evrei este
urmatoarea :
« CREDE ÎN DOMNUL ISUS SI VEI FI MÂNTUIT » (Fapte 16:31)
« Fiindca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe SINGURUL LUI
FIU, pentru ca ORICINE CREDE ÎN EL sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. » (Ioan
3:16)
« Toate familiile pamântului vor fi binecuvântate în tine. » (Geneza12:3)
Biserica nu înlocuieste pe Israel. DUMNEZEU NU A LEPADAT PE
POPORUL SAU ISRAEL. Romani 11:2
De aceea, existenta poporului iudeu si prezenta sa astazi în Tara Promisa,
constituie fapte la care trebuie sa le cunoastem motivul printr-un studiu al descoperirii
biblice.

EXILAREA

La batrânete regele Solomon s-a lasat influentat spre idolatrie pentru
satisfacerea numeroaselor femei straine pe care le-a avut.
Atunci Dumnezeu i-a spus :
« Fiindca ai facut asa si n-ai pazit legamântul Meu …. voi rupe împaratia de la
tine …. Voi lasa o semintie fiului tau, din pricina robului Meu David si din pricina
Ierusalimului, pe care l-am ales. » (1Împarati 11:11-13)
Dupa moartea lui Solomon, zece semintii s-au rasculat împotriva celei lui Iuda,
refuzând sa mai mearga la templul din Ierusalim. Ele au zidit Sihemul ca noua
capitala în Samaria si au început sa se închine viteilor de aur si altor idoli. Imparatia
s-a dezbinat în doua. Aceasta decadere, departe de credinta în Dumnezeul cel viu
descoperit de Avram, a dus la catastrofe si exilare, cu toate chemarile la pocainta a
prorocilor.
Dumnezeu a avertizat cu severitate pe poporul Sau :
« Când vei avea copii si copii din copiii tai, si vei fi de multa vreme în tara,
daca va veti face chipuri cioplite, înfatisari ale vreunui lucru, daca veti face ce este
rau înaintea Domnului, Dumnezeului vostru ca sa-L mâniati … Domnul VA VA
ÎMPRASTIA PRINTRE POPOARE. » (Deuteronomul 4:25-27)
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« Pentru ca au parasit Legea Mea … si au mers dupa Baali … ÎI VOI RISIPI
PRINTRE NISTE NEAMURI pe care nu le-au cunoscut nici ei nici parintii lor. »
(Ieremia 9:13-16)
Împaratia celor zece semintii a fost distrusa de asirieni, care au deportat
populatia în anul 720 înainte de Hristos.
În ce priveste a doua împaratie, formata din semintia lui Iuda si Beniamin, ea a
cunoscut deasemenea la rândul ei nimicirea, cu 134 de ani mai târziu. Nebucadnetar,
împaratul Babilonului, a intrat în Ierusalim, a darâmat zidurile si a ars Templul, dupa
ce au furat toate bogatiile.
El a dus mii de evrei în captivitate.

Reântoarcerea în Tara Promisa
a semintiilor lui Iuda si Beniamin
dupa 70 de ani de captivitate

Ieremia a prorocit aceasta reântoarcere :
« Iata ce zice Domnul : de îndata ce vor trece saptezeci de ani ai Babilonului,
Imi voi aduce aminte de voi si voi împlini fata de voi fagaduinta Mea cea buna,
aducându-va înapoi în locul acesta …. VOI ADUCE ÎNAPOI PE PRINSII VOSTRI
DE RAZBOI ; VA VOI STRÂNGE …. si va voi aduce înapoi în locul de unde v-am
dus în robie. » (Ieremia 29:10-14)
Iudeii au obtinut de la regele Cir, noul rege al Babilonului, dreptul de a se
reântoarce în tara. El le-a înapoiat toate obiectele de valoare luate din Templul din
Ierusalim.
Sub conducerea lui Zorobabel, mii de iudei cântând s-au pus în miscare spre
patria lor : « Când a adus Domnul înapoi pe prinsii de razboi ai Sionului, parca
visam » .(Psalmul 126:1)
Templul a fost reconstruit, poporul s-a grupat în jurul Ierusalimului. Zidurile au
fost ridicate cu pretul unor mari eforturi si în circumstante dificile, din cauza
dusmanilor. Neemia conducea lucrarile pentru refacerea fortificatiilor. Aproximativ
60.000 de oameni s-au reântors din captivitate încarcati cu aur, argint si lucruri
pretioase din Babilon. (Ezra 1 si 2)
Prima deportatie si prima distrugere a Templului, ar fi putut da impresia
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sfârsitului poporului iudeu, dar promisiunea facuta lui Avraam era irevocabila,
de neschimbat. Si lumea uimita, a aflat REÂNTOARCEREA POPORULUI
EVREU, reconstruirea Templului si a zidurilor Ierusalimului, cu toate ca doar o
parte din popor s-a reântors.
Dar alte noi suferinte asteptau pe poporul evreu, reinstalat în Tara Promisa.
Dupa decaderea imperiului babilonian, împaratul grec Alexandru a pus Iudea sub
autoritatea generalilor sai. La moartea acestuia a preluat puterea Ptolomeu. El a
deportat o parte a populatiei în Egipt. Apoi tara a fost sub dominatia lui Antiochus IV,
care a vrut sa impuna religia sa iudeilor. Aceasta a declansat o miscare populara
inimaginabila.
Cu 150 de ani înaintea lui Isus, o mâna de tarani evrei s-au rasculat împotriva
dominatiei greco-siriene. Timp de 30 de ani a avut loc o lupta de rezistenta împotriva
ocupantului, numita epoca eroica a Macabitilor. Când dusmanul a fost alungat din
tara, Templul a fost sfintit si consacrat adorarii lui Dumnezeu. Aceasta dedicatie, a dat
nastere unei sarbatori nationale numita « Hanuka » sau « sarbatoarea luminii » sau
« înnoirea Templului ».(Ioan 10:22)
Dupa ce si-au câstigat libertatea si independenta, condusi de printii asmoneeni,
iudeii au cunoscut în tara lor conflicte interioare.
Dupa aceasta, Pompei, plecând din Roma si gasind putina rezistenta în Iudea,
invadeaza tara. Iudea era înca sub ocupatia romana când s-a nascut la Betleem Isus
Mesia, Salvatorul lumii, în momentul recensamântului obligatoriu al tuturor
locuitorilor tarii.

Distrugerea Ierusalimului de catre romani
si împrastierea poporului evreu printre neamuri

Pentru a înabusi rascoalele din anul 70, armatele împaratului roman Vespasian,
sub conducerea generalului Titus, au intrat în Ierusalim dupa mai multe luni de
împresurare.
I s-a dat foc Templului de catre a zecea legiune romana. S-au descoperit
vestigii în sudul Ierusalimului, unde au fost stabilite trupele militare.
Au murit atunci un million de evrei. Alti 900.000 au fost vânduti ca sclavi pe
pietele din Alexandria. Prorocia din Vechiul Testament s-a împlinit :
« Si Domnul te va întoarce pe corabii în Egipt, si vei face drumul acesta despre
care-ti spusesem : „ Sa nu-l mai vezi !” Acolo va veti vinde vrajmasilor vostri, ca robi
si roabe:si nu va fi nimeni sa va cumpere. » (Deuteronomul 28:68)
În al doilea secol a avut loc o noua rascoala a celor ramasi în Israel condusa de
Bar Kochba, care s-a dat drept Mesia. Dupa înfrângerea sa, el a fost considerat de toti
ca impostor. Poporul a fost alungat din tara de catre împaratul Adrian, care a arat
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locul de amplasare al Templului, împlinindu-se cuvântul lui Dumnezeu :
« Nu va mai ramâne aici piatra pe piatra, care sa nu fie darâmata. » (Matei
24:2), si prorocia lui Mica :
« Sionul va fi arat ca un ogor. » (Mica 3:12)
Era în anul 135. In Tara Promisa nu au mai ramas decât câteva zeci de iudei.
Isus deasemenea a prorocit :
« Când veti vedea ierusalimul înconjurat de osti, sa stiti ca atunci pustiirea lui
este aproape …. Va fi o strâmtorare mare în tara si mânie împotriva norodului
acestuia. Vor fi luati robi printre toate neamurile ... » (Luca 21:20-24)
În afara tarii, iudeii si-au pastrat speranta de a recucerii Israelul cu ajutorul
armelor. Multi falsi-mesia, ca : Moise de Creta, Serenius din Siria, David Reubeni,
Sabetai Tsevi si multi altii s-au prezentat cu doctrinele lor si frumoasele lor
promisiuni, care au diparut ca un fum.
« Se vor scula Hristosi mincinosi » , a anuntat Isus, în Marcu 13:22
Dupa toate aceste esecuri, aceste deziluzii amare, Israel si-a mentinut unitatea
multumita credintei sale în Dumnezeul parintilor sai si a Torei (cartea legii lui Moise).
1.

ISRAELUL NU MAI AVEA TARA

Cele câteva mici comunitati care s-au format în Israel, la Yavne, aproape de
Gaza, sau la Safed, în Galilea de sus, au fost mai degraba un fel de scoli religioase.
Timp de 18 secole, putini israeliti au revenit pe pamântul stramosesc, pâna când s-a
nascut miscarea nationala, care i-a dat independenta, în secolul XX. Inainte de
aceasta reântoarcere în Tara Promisa, câte dificultati au fost în mijlocul natiunilor !
2.

SUFERINTELE POPORULUI ISRAEL PRINTRE NEAMURI

Adeseori persecutati, tolerati în « cartiere evreiesti », iudeii au cunoscut mari
suferinte, anuntate de mai înainte de proroci :
« In inima acelora dintre voi care vor mai ramâne în viata, în tara vrajmasilor
lor, voi baga frica ; si îi va urmari pâna si fosnetul unei frunze suflate de vânt ; vor
fugi ca de sabie si vor cadea fara sa fie urmariti. Se vor pravali unii peste altii ca
înaintea sabiei … Iar pe aceia dintre voi care vor mai ramâne în viata, îi va apuca
durerea pentru faradelegile lor, în tara vrajmasilor lor ; îi va apuca durerea si pentru
faradelegile parintilor lor. » (Levitic 26:36-39)
« Veti fi smulsi din tara pe care o vei lua în stapânire. Domnul te va împrastia
printre toate neamurile, de la o margine a pamântului pâna la cealalta …. Intre aceste
neamuri, nu vei fi linistit si nu vei avea un loc de odihna pentru talpa picioarelor
tale. » (Deuteronomul 28:63-65)
3.

ANTISEMITISMUL SI PERSECUTIILE

Antisemitismul a dat nastere la numeroase persecutii împotriva poporului Israel
de-a lungul istoriei.
Ei au fost masacrati, în Europa în epoca medievala. Au fost alungati din Franta,
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Anglia, Spania … , apoi au revenit dupa ce furtuna antisemita a trecut. In Rusia au
avut loc adevarate maceluri, mai exact în Ucraina. Un million si jumatate de evrei au
fost deportati în Asia în suferinte groaznice. Persecutia din 1933, declansata de catre
Hitler, a dus la moartea a sase milioane de evrei, în câmpurile de exterminare si în
cuptoarele crematoriilor.
In Israel, pe muntele Herzl, este foarte impresionant de a vizita Yad Vashem,
unde sunt adunate amintiri în legatura cu suferintele evreilor pe câmpurile de
exterminare naziste.
Logic privind, Israel ar fi trebuit sa dispara din mijlocul acesto natiuni
ostile lor. Faptul ca Israel este înca UN POPOR, dupa atâtea persecutii
sângeroase, demonstreaza MIRACOLUL si dovedeste ca BIBLIA, CUVÂNTUL
ADEVARAT A LUI DUMNEZEU, a spus adevarul cu privire la poporul evreu.
POPORUL ISRAEL NU POATE SA DISPARA, CACI EL « ESTE » ALES
DE DUMNEZEU PENTRU O MISIUNE SPIRITUALA.
Nereusind sa-l extermineze prin PERSECUTIE, natiunile au încercat sa rezolve
problema prezentei sale în lume prin mijloace de emancipare, de asimilare si prin
religie.
ISRAEL ESTE POPORUL ALES, POPORUL « PUS DEOPARTE »
DUPA VOIA LUI DUMNEZEU. Conform revelatiilor biblice, acest popor nu va
fi NICIODATA NICI EXTERMINAT, NICI ÎNGHITIT DE NEAMURI :
« Este un popor care locuieste deoparte. Si NU FACE PARTE DINTRE
NEAMURI » (Numerii 23:9)

ÎMPLINIREA ÎN ZILELE NOASTRE
A PROMISIUNII
FACUTE LUI AVRAAM

Dovada de netagaduit
A revenirii eminente a lui Mesia

In ciuda emanciparii în mijlocul natiunilor ISRAELITII au înteles ca o alta
solutie le-ar fi necesara. Strabatând toata lumea, poporul evreu a înteles ca el forma
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un întreg indivizibil si ca emaniciparea nu punea capat antisemitismului.
Acest POPOR ISRAEL, situat mai sus de frontiere, crea îngrijorare printre
natiuni. Si ca si când nu ar fi fost deajuns, iudeii nu au recunoscut în Isus pe Mesia si
au transportat « Mesianismul » în domeniul temporal. Ei credeau astfel ca împlinesc
ceeace credeau ei ca este misiunea lor divina în fata natiunilor, încercând sa intre în
guvernul mondial.
Dar misiunea lui Israel , era înainte de toate spirituala, si una din conditiile
pentru ca aceasta sa se împlineasca este înainte de toate reântoaecerea poporului pe
Pamântul Fagaduintei, în conformitate cu prorociile, si anume cele a lui Ezechiel :
« Mâna Domnului a venit peste mine si m-a luat în Duhul Domnului si m-a pus
în mijlocul unei vai pline de oase. » (Ezechiel 37:1)
« El mi-a zis : „ Fiul omului, oasele acestea sunt TOATA CASA LUI ISRAEL.
Iata ca ei zic : Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nadejdea ; Asa vorbeste Domnul
Dumnezeu : Iata va voi deschide mormintele, va voi scoate din mormintele voastre,
poporul MEU, si VA VOI ADUCE IARASI IN TARA LUI ISRAEL.” » (Ezechiel
37:11-12)
Oasele uscate simbolizeaza israelitii departe de Tara Promisa, suspinând dupa
Mesia, pentru a fi eliberati de sub jugul natiunilor. Dumnezeu a promis ca îi va
readuce în tara Israel si aceasta este o realitate astazi.
1.

ALIYAH SAU REVENIREA POPORULUI ÎN TARA PROMISA

Fiind invitat în 1968 la inaugurarea primului congres sionist în
IERUSALIMUL REUNIFICAT, dupa cel de la Basel (Elvetia) din anul 1897, am fost
foarte impresionat de prezenta a 800 delegati evrei veniti din 52 de tari.
Principalul obiectiv al acestui congres era ALIYAH, adica reântoarcerea
poporului evreu în Israel. Chazar, presedintele statului, a declarat în discursul său :
« O actiune continua trebuie sa readuca pe fiii nostri în tara NOASTRA » .
Doctorul Nahoum Goldmann, presedintele organizatiei sioniste mondiale, a luat
cuvântul si a declarat :
« Caracterul unic al Miscarii Sioniste este baza sa istorica fondata pe alianta
între Avraam si Dumnezeu … Israel nu este un popor ca si celelalte popoare, noi nu
trebuie sa devenim ca celelalte popoare, ci un stat care sa devina UN CENTRU
SPIRITUAL ».
2.

S-AU REÂNTORS CELE 12 SEMINTII ?

Au fost facute cercetari serioase si studii sustinute de documente si informatii
sigure au fost publicate.
Printre cartile scrise în legatura cu acest subiect, foarte interesant este cel scris
de Isaac Ben Zvi. El a fost pus în lumina de editura « La miezul noptii », sub titlul
« Semintiile împrastiate ».
Astazi, mai multe comunitati evreiesti din « Diaspora » sunt aproape sau în
întregime transferate în Israel : Germania, Austria, Yugoslavia, Cehia, Slovacia,
Bulgaria, Polonia, Yemen, Irak, Libia, Cipru, Turcia, Maroc, Algeria, Tunisia, Siria,
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etc.
Se presupune, ca astazi, cele 12 SEMINTII, sunt deja reprezentate în Israel în
ciuda dificultatii de a le numi, în afara semintiei lui Levi, caci toti cei ce se numesc
Cohen, Khan, Levi, Katz, apartin acestei semintii.
Comunitatea din Irak este cea mai veche comunitate evreiasca din lume. Ea
exista de aproape 2600 de ani, adica dupa primul exil. Ea ar fi una din semintiile lui
Israel.
Cea din Yemen, formeaza o alta semintie . Dar, care ? Ei nu se aseamana cu
nici un evreu : mici, piperniciti, slabi, pielea foarte închisa, fata fina, foarte religiosi,
purtând barba si mustata. Aceasta comunitate foarte veche ar fi deasemenea de pe
timpul ultimului exil.
Cea din India, constituia o semintie cu tenul foarte închis. Ea a fost descoperita
în 1951 de un delegat al departamentului de emigrare al unei agentii evreiesti în
misiune în India. Se presupune ca acesti evrei sunt descendenti ai semintiei lui
Beniamin. In momentul descoperirii lor, ei vorbeau în ebraica si urmau cu strictete
legile din Tora (Carte legii lui Moise), odihnindu-se a 7-a zi.
Cei din Caucaz si kurzii, formeaza deasemenea un tip special.
Cea mai veche comunitate din insula Jerba, din Tunisia, care de secole a locuit
izolata de lumea exterioara, se gaseste acum în Israel. Este deasemenea o semintie ?
Cei din Georgia, care dupa traditia orala transmisa din tata în fiu, se trageau din
semintia Regatului de Samaria, s-au reântors în Israel. Primii s-au reântors în anul
1863. Ei au 6 sinagogi la Ierusalim.
Cei din Afganistan au originea în zece semintii, printre care Simeon si Efraim.
Semintiile se reântorc în Israel. Deci, ISUS, MESIA nu va întârzia sa revina. Tineri
din toate semintiile, separate unele de altele de-a lungul secolelor, adunati astazi pe
pamântul stravechi, se reunesc în scoli, la lucru, în serviciul militar, pentru a forma cu
adevarat « UN SINGUR POPOR » . Prorocii au anuntat aceasta reântoarcere :
« Eu voi aduce înapoi neamul tau de la rasarit si te VOI STRÂNGE de la apus.
Voi zice miazanoaptei : „ Da încoace !” si miazazilei : „ Nu opri, ci adu-Mi fiii din
TARILE DEPARTATE si fiicele de la marginea pamântului” » (Isaia 43:5-6)
« Iata-i ca vin de DEPARTE, unii de la miazanoapte si de la apus ». (Isaia
49:12)
« Voi aduce înapoi prinsii de razboi ai poporului Meu Israel si Iuda, zice
Domnul ; îi voi aduce înapoi în tara pe care am dat-o parintilor lor si o vor stapâni ».
(Ieremia 30:3)
« Asa vorbeste Domnul ostirilor : Iarasi vor sedea pe ulitele Ierusalimului
batrâni si femei în vârsta, fiecare cu toiagul în mâna, din pricina marelui lor numar de
zile. Ulitele cetatii vor fi pline de baieti si fete, care se vor juca pe ulite ». (Zaharia
8:4-5)
Prorocia s-a împlinit. Pe strazile din Ierusalim am întâlnit oameni cu barba alba
având înfatisare de patriarhi si de femei înconvoiate de greutatea anilor. In gradinile
publice si pe strazi, am vazut copii râzând, baieti si fete, jucându-se în libertate ca toti
copiii din lume.
Prorocul a fost inspirat de Dumnezeu, BIBLIA SPUNE TOTDEAUNA
ADEVARUL ! Este de ajuns sa deschidem ochii pentru a admira minunatiile
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descoperirii divine si de a întelege ca NOI TRAIM semnele vestitoare venirii
apropiate a lui Isus Mesia.
Prorocia se împlineste în zilele noastre cu exactitudine. Nu este posibil sa
nu credem, atât de mult realitatea marturiseste în favoarea sa.
Tefania 3:20 : « In vremea aceea va voi strânge ; caci va voi face o pricina de
slava si de lauda între toate popoarele pamântului, când voi aduce înapoi pe prinsii
vostri de razboi sub ochii vostri, zice Domnul ».
Amos 9:15 : « Îi voi sadi în tara lor, SI NU VOR MAI FI SMULSI DIN
TARA PE CARE LE-AM DAT-O, ZICE DOMNUL, DUMNEZEUL TAU ».
Aceasta strângere a poporului, dupa Biblie, este ULTIMA. Ea nu va mai fi
urmata de exil. POPORUL NU VA MAI FI RISIPIT DIN TARA, spune clar
prorocul. Ceea ce se petrece acum în Israel, se împlineste conform planului divin,
anuntat prin prorociile biblice.

Renasterea Tarii Promise
Dumnezeu a spus în repetate rânduri lui Avraam : « Semintei tale dau tara
aceasta ». (Geneza 15:18)
Daca Dumnezeu a vrut ca aceasta tara sa fie mostenirea poporului Israel, cine
suntem noi pentru a contesta hotarârea lui Dumnezeu ?
Coexistenta pacifica este desigur posibila si strainii pot locui în tara.
Când am fost în Israel, cu vaporul « Ierusalim », am avut ocazia sa ma întretin
cu prim-ministrul Ben Gurion care se gasea la bordul vaporului si el mi-a adresat
aceasta invitatie : « Veniti sa locuiti în Israel si veti fi bine venit ». Oricine poate
deveni israelian. Nu trebuie confundata expresia israelit, adica de origine evreiasca,
cu israelian care este locuitorul tarii Israel.
Palestinian, este cel care în timpul ocupatiei engleze, locuia tara care se numea
« Palestina ». De atunci, arabi « palestinieni » au ales nationalitatea « israeliana ».
Dupa Biblie, nu sunt posibile contestatiile, caci tara Israel, a fost
« ALEASA » de Dumnezeu pentru israeliti. Aici, trebuiau sa revina :
« Va voi scoate dintre neamuri, va voi strânge din toate tarile si va voi aduce
iarasi în TARA VOASTRA …. veti locui în TARA PE CARE AM DAT-O
PARINTILOR VOSTRI ... ». (Ezechiel 36:24-28)
Si iata care este tara data « parintilor » lui Avram, lui Isac si lui Iacob si a
urmasilor lor :
« In ziua aceea, Domnul a facut un legamânt cu Avram si i-a zis : „Semintei
tale dau tara aceasta, de la râul Egiptului pâna la râul cel mare, râul Eufrat” ».
(Geneza 15:18)
« Iti voi întinde HOTARELE de la Marea Rosie pâna la marea Filistenilor si de
la pustiu pâna la râu (Eufrat) » (Exodul 23:31)
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Aceste frontiere, au fost aproape în întregime atinse, pe timpul împaratului
Solomon.
1.

NASTEREA SIONISMULUI SI ÎNCEPUTUL REÂNTOARCERII

Aceasta a început în anul 1882, când doctorul L. Pinsker din Odesa, a scris o
brosura numita « auto emaniciparea », care preconiza pentru început o reântoarcere la
agricultura în Israel si apoi, a doua etapa, a deveni din nou o natiune. Doisprezece ani
mai târziu, în 1894, Teodor Herzi a scris o carticica numita « Statul evreu », care a
avut un succes mondial.
La Basel, în Elvetia, a avut loc în 29 august 1897, primul congres sionist, în
cursul caruia Teodor Herzi, a accentuat :
« TREBUIE SA OBTINEM UN PAMÂNT NATIONAL, AL NOSTRU ».
Dupa putin timp, a aparut doctorul Chaim Weismann, profesor de chimie în Anglia,
care a descoperit un mijloc mai putin costisitor pentru a fabrica trinitrotoluena, un
exploziv derivat din acetona. Guvernul englez a propus o recompensa pentru aceasta
utila descoperire. Weismann a cerut ca recompensatie, pur si simplu, ca « Palestina »
sa fie « Pamântul national » al lui Israel. Cererea i-a fost acceptata.
Aceasta concesiune a facut obiectul unei declaratii guvernamentale a primministrului englez, lordul Balfour, care a dat numele acestui fapt istoric.
In aceeasi perioada, în 1917, Palestina a fost cucerita de turci. Generalul englez
Allenby a intrat în Ierusalim. In 1922, ONU a acordat Angliei mandatul asupra
Palestinei, în favoarea stabilirii ca pamânt national pentru Israel.
Au fost deschise oficii pentru emigrari … dar în 1939, a fost publicata o carte
alba, care a abolit declaratia Balfour, deoarece emigrantii au fost limitati la un numar
de 15000 pe an. A fost o tragedie, caci în acea perioada antisemitismul facea ravagii
în Germania, si apoi în toata Europa. A început astfel emigratia clandestina. Dar
englezii îi împiedicau sa se instaleze în Israel si îi închideau sau îi deportau în Cipru.
S-au derulat scene triste si impresionante, ca de exemplu tragedia din 1947, a
vasului « Exodus », care aducând în Israel 4554 emigranti clandestini, au fost respinsi
spre Franta, dupa ce au scapat de focurile navelor de razboi engleze care au facut la
bord 7 morti si 100 de raniti. Acesti evrei au trebuit sa se întoarca de unde au plecat,
în Germania, dupa ce au scapat din lagarele de concentrare din timpul razboiului, au
fost reinternati în lagarele persoanelor deplasate.
Mandatul asupra Israelului a fost abandonat de Anglia în 1947 si a început
lupta între arabi si israeliti.
Atacata de sapte tari arabe, reprezentând un numar de 40 milioane de
oameni, Israelul care numara în acea perioada doar 655.000 oameni, a câstigat
miraculos, dar adevarat cu pretul unor grele lupte si sacrificii.
STATUL ISRAEL a fost proclamat la 14 mai 1948 prin Ben Gurion. El a
început declaratia sa în acesti termeni : « Pamântul Israel a fost locul de nastere
al poporului evreu. Aici s-a format personalitatea sa spirituala, religioasa si
nationala. Aici au scris ei Biblia pentru a o darui lumii întregi ».
Ca presedinte al statului Israel a fost ales Chaim Weizmann. Primul act al
guvernului afirma ca statul Israel va fi deschis emigratiei evreilor împrastiati în toate
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tarile de exil.
O lege numita « Legea reântoarcerii » preciza ca orice evreu are dreptul de
emigrare în Israel, caci cuvântul de ordine al acestui stat, avea ca obiectiv esential
emigrarea în masa, numita « REUNIFICAREA EXILATILOR ».
Evreii au venit în masa, pentru a construi tara si continuau sa soseasca. De-a
lungul secolelor, Israel nu a încetat niciodata sa doreasca libertatea si sa intre în Sion.
Fara sa-si dea seama, fiecare evreu a fost si este sionist, sentiment de inspiratie divina.
Si Cel Atotputernic a ridicat oameni care au prorocit reântoarcerea în Sion. Din cauza
persecutiilor ideea sionista prindea viata si se materializa cu trecerea timpului, pe
masura ce se apropia ora împlinirii profetice a reântoarcerii evreilor în tara lor.

2.

PRIMII PIONIERI

Miscarile sioniste s-au nascut deja din al XIX-lea secol. Ele au creat centre
agricole : Mikve Israel ( « Speranta lui Israel ») în 1876 si Petah Tikva (« Poarta
Sperantei ») în 1879 si altele. Era începutul erei chibuturilor.
Studentii au parasit universitatea din Harkov din Ucraina, în urma unui
« pogrom » (razboi civil de o mare violenta), care a facut numeroase victime si au
venit sa se stabileasca în Israel si sa lucreze pamântul agricol. Acest grup a luat
numele de BILV, initialele cuvintelor care formeaza versetul din Isaia 2:5 : « Beit
Iaacov L''houv Ve-nel'ha », care înseamna « Veniti, casa a lui Iacov, sa umblam (în
lumina Domnului !) » Alte grupuri au urmat din ce în ce mai numeroase. Chiar tinere
fete au parasit studiile si au debarcat, cu palarii cu pene, dantele, manusi pâna la coate
si cu umbrele. Dar foarte repede ele s-au transformat în tinere curajoase, care
conduceau tractoare, lucrau cu sapa si lopata, provocând admiratia tuturor celor ce
le-au cunoscut. Eforturile lor, cu lacrimi si sânge au purtat fructe binecuvântate,
pregatind revenirea si unificarea poporului evreu în tara stramoseasca.
În 1958, zece ani dupa proclamarea statului Israel, 2 milioane de evrei au
populat tara. Aceasta cifra s-a dublat în 1994. Ei au iesit din peste 100 de tari.
Dupa ridicarea cortinei de fier, evreii din Rusia, care sunt estimati la 3 milioane
au sosit în Israel, cu o cadenta de aproximativ 200.000 pe an.
3.

PAMÂNTUL PUSTIIT A REVENIT LA VIATA

Sub ocupatia turca, tara era pustiita, arborii taiati, dealurile roase de eroziunea
solului, pamântul necultivat. Astazi, cucerirea desertului nu mai este o iluzie, tot asa
cum existenta statului Israel nu este o întâmplare.
« Pustiul si tara fara apa se vor bucura ; pustietatea se va veseli si va înflori ca
trandafirul ; se va acoperi cu flori si va sari de bucurie ». (Isaia 35:1-2)
2.500 varietati de flori înfrumuseteaza tara. 450 specii de pasari au venit sa
acompanieze cu cântecul lor reânvierea pamântului. Sisteme de irigatii uda pamântul
fara încetare, perdele de apa argintii în bataia razelor soarelui.
PROROCIILE BIBLICE capata o înfatisare din ce în ce mai vie, pe masura ce
strabatem Israelul si deasemenea trebuie sa spunem pe masura ce anii trec, caci
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poporul lucreaza fara încetare la reconstruirea tarii sale, la modernizarea si
transformarea sa.
Ezechiel 36:8-10 si 36 :34-35 : « Munti ai lui Israel, veti da crengi … Veti fi
lucrati si semanati … TARA PUSTIITA VA FI LUCRATA iarasi, de unde pâna aici
era pustie în ochii tuturor trecatorilor. Si se va spune atunci : „Tara aceasta pustiita a
ajuns ca o gradina a Edenului” ».
Înca uscat, în 1880, pamântul din Israel nu cunostea decât câtiva amarâti de
tarani arabi, care se chinuiau sa obtina ceva recolte slabe, pâna la sosirea primilor
pionieri când totul s-a schimbat. A sosit timpul pentru « pamânt » si astazi, conform
prorociei, TARA PUSTIITA ESTE LUCRATA.
De la Dan pâna la Beer-Seba, peste 100 milioane de arbori împrastie umbra lor
peste « tara sfânta » : pini, eucalipti pulpa, chiparosi, roscove,meri, rodii portocali,
caisi, pruni, bananieri, maslini, etc. Ei transforma vârfurile golase ale muntilor în
paduri impozante. Si toate acestea, pentru ca Dumnezeu lucreaza în spatele omului si
prin om, pentru împlinirea planului sau divin.
Câmpuri întinse sunt acoperite de verdeturi, legume, lubenite, rosii, porumb,
grâu, sfecla de zahar, vite de vie . Cât despre bumbac, semintele au fost livrate de
catre miliardarul american Hamburger, 50.000 hectare producând 100 milioane de
dolari.
La vest de Negev, 15.000 hectare de teren, altadata pustii, au fost însamântate.
Alte 6.000 de hectare de teren au fost recuperate prin desecarea lacului Hula, care era
un focar de malarie. Astazi se cultiva orez, bumbac, trestie de zahar.
Amos 9:13 : « Iata, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerator
si cel ce calca strugurii pe cel ce împrastie samânta ».
A ARA, A SEMANA, A SECERA … Da, toate acestea se fac astazi în Israel si
cu cea mai moderna tehnologie !
Astazi putem sa strabatem tara în lung si lat pe strazi frumoase. Drumurile sunt
refacute. Pentru a reânverzi deşertul, râurile Iordanului si Yarkonului au fost aduse
pâna le Negev prin conducte de irigatii, unele dintre ele atingând un diametru de 3 m.
O data ce apa este asigurata, culturile înverzesc.
În ceea ce priveste locuintele, ele sunt climatizate prin utilizarea energiei solare.
Isaia 58:12 : « Vei fi numit „Dregator de sparturi”, „Cel ce drege drumurile si
FACE TARA CU PUTINTA DE LOCUIT” ».
IERI : pamânt uscat si mort
ASTAZI : pamânt înverzit
ISRAELUL A REVENIT LA VIATA
Prorocia lui Ezechiel privitoare la oasele uscate care iasa din morminte, se
realizeaza sub ochii nostri.
« Aşa vorbeste Domnul Dumnezeu catre oasele acestea : „ Iata ca voi face sa
intre în voi un duh, si veti învia ! Va voi da vine, voi face sa creasca pe voi carne, va
voi acoperi cu piele ...” ». (Ezechiel 37:5-6)
Aceasta prima etapa a prorociei este o realitate în Israel care cuprinde :
CULTURILE SALE, câmpurile însamântate, pomii fructiferi, gospodariile
agricole, irigatiile ….
DRUMURILE terestre, maritime si aeriene
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UZINELE de ciment, de fosfat …
SCOLILE, liceele, universitatile …
ARMAMENTUL, tancurile, avioanele, rachetele, nave de razboi …
GUVERNUL, knessetul, ministrii, DRAPELUL SAU, moneda sa nationala …
Dar, ei au deasemenea sinagogile lor, « zidul » lor si câteva semne anuntiatoare
al trezirii spirituale anuntate prin Ezechiel :
« Asa vorbeste Domnul Dumnezeu : „Duhule, vino din cele patru vânturi,
suflaa peste mortii acestia ca sa învie !” » (Ezechiel 37:9)

RENASTEREA SPIRITUALA
1.

IUDAISMUL

Într-o vineri seara, la aparitia primei stele, am plecat din sinagoga în sinagoga,
în cartierul religios Mea Shearim din Ierusalim. Din « camerele sale de sus », ajungea
ecoul cântecelor, rugaciunilor, recitarilor din Tora pronuntate în cor, ca zgomotul unor
valuri agitate. Pasiunea acestor oameni, barbati tineri cu parul cârliontat peste obraji,
care se rugau cu voce tare, m-a impresionat foarte mult. Îmbracati cu cele mai bune
haine de sarbatoare, cu palarii de blana, ridicau mâinile aplecându-se înainte si înapoi
sau de la dreapta la stânga, batând din palme si recitând texte din Tora, îndreptati tot
timpul cu fata spreTemplu .
Vârful Muntelui Maslinilor se vedea la orizont, în spatele zabrelelor de la
fereastra deschisa a unei sinagogi. Atunci
, mi-a venit în minte versetul din Zaharia în legatura cu Mesia :
« Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Maslinilor ». (Zaharia 14:4)
Dupa razboiul de 6 zile, ZIDUL PLÂNGERII a devenit o mare sinagoga
deschisa sub cerul liber.
În 1967, la putine zile dupa victorie, o mare de oameni de aproximativ 250.000
de israelieni au venit sa plânga si sa se roage, într-o manifestare religioasa calificata
ca supranaturala. Generalul Moshe Dayan, rupând o foaie din carnetul sau, a scris o
dorinta sau o rugaciune, apoi a strecurat-o între doua pietre. De atunci, acest loc a
devenit un loc sfânt de rugaciune si meditatie pentru tot poporul evreu.
Acum, nu mai lipseste decât Mesia.
Noi stim ca El a venit deja pentru prima data, suferind si murind în afara
zidurilor Ierusalimului, pentru Mântuirea tuturor oamenilor, si ca EL VA REVENI ÎN
CURÂND PENTRU A DOUA OARA, ca MESIA DE GLORIE.
2.

MESIANICII

Iudeul, nu este salvat automat pentru ca este iudeu, sau pentru ca practica
iudaismul cu credinta. Mântuirea sa, cum a spus apostolul Petru, este în pocainta si
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întoarcerea la Dumnezeu prin credinta în Isus Hristos :
« S-o stiti toti si s-o stie tot norodul lui Israel ! … În nimeni altul nu este
mântuire : caci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie sa fim
mântuiti ». (Fapte 4:10-12)
Shlomo Zeev Kofsmann, a fost crescut în credinta parintilor sai. Într-o zi, prin
harul Dumnezeului lui Avraam, Isac si Iacov, a avut descoperirea minunata a lui
Mesia Cel viu si cunoscut în Isus, « Y'shua Hemachiah », Salvatorul său. Credinta sa
în Unsul lui Dumnezeu, nu-l îndeparteaza de poporul sau, ci din contra, l-a reântors.
Faptul ca un evreu crede în Isus Hristos, nu i-a retras apartenenta la neamul lui
Avraam sau alipirea de tara sa.
Convins de faptul ca Dumnezeu îl dorea în Israel pentru a fi un martor al
poporului sau, a renuntat la functia medicala pe care o avea în administratia coloniala
franceza, si a emigrat în Israel împreuna cu familia sa, în 1948. Sosit în timpul
razboiului, el s-a dedicat din prima zi a sosirii sale la Ierusalim, în serviciul tarii sale,
îngrijind de raniti. Apoi a început sa adune – Strada profetilor – pe fratii sai evrei care
aveau credinta în Isus si a întemeiat prima « Adunare Mesianica israeliana », adunare
care mai târziu a fost oficial recunoscuta de catre ministrul cultelor. Datorita
cunostintelor sale lingvistice - el vorbea ebraica, idis, rusa, germana, franceza,
engleza – a putut sa ajute evreii mesianici care soseau din diaspora.
Pe plan spiritual, aceasta adunare mesianica nationala nu depindea de misiunile
straine. Ea întâlnea neântelegere totodata din partea iudeilor cât si din partea
misionarilor de diverse confesiuni.
Aceasta Adunare Mesianica, a avut o influenta în tot Israelul.
Eu personal am avut bucuria de a-l avea pe Zeev Kofsmann ca prieten. El mi-a
marturisit credinta sa,descurajarile sale, dar si sperantele sale. El a fost pastor si
proroc, un om extraordinar al lui Dumnezeu.
El nu a vrut sa foloseasca cuvântul « evanghelic », pentru a desemna
comunitatea sa, dorind sa foloseasca un vocabular pe întelesul poporului sau. A tinut
sa ramâna integru poporului sau, la fel ca apostolul Pavel care scria :
« Caci si eu sunt israelit, din samânta lui Avraam, din semintia lui Beniamin ».
(Romani 11:1)
Termenul « mesianic », este folosit acum pentru a numi pe toti iudeii care au
credinta în Isus, ca fiind Mesia, Unsul lui Dumnezeu, Salvatorul.
În zilele noastre Duhul Sfânt începe sa sufle si mii de evrei din toata lumea
cred ca Isus este cu adevarat Mesia. Din ce în ce mai multi evrei îsi pun întrebarea si
citesc Noul Testament.
Am avut placerea sa întâlnesc acasa la el pe profesorul Fluser, care preda la
universitate Noul Testament, deci viata lui Isus.
Nu este surprinzator ?

CE SE VA ÎNTÂMPLA MÂINE
ÎN ISRAEL SI ÎN LUME ?
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–
Nu mai lipseste decât Mesia !
Aceasta spuneau evreii dupa razboiul de 6 zile, în 1967. Dar înainte ca El sa soseasca,
ce se va mai întâmpla ?
Revenirea iudeilor în Tara Promisa este o realitate care confirma autenticitatea
textelor profetice din Biblie.
Pentru a întelege ce se va mai întâmpla, este necesar sa ne îndreptam atentia
spre prorociile care privesc atitudinea Neamurilor fata de Israel.
Sa urmarim mai întâi derularea evenimentelor care s-au petrecut în secolul XX,
ca fiind pasi succesivi spre sfârsitul care nu va întârzia.
1917. Creatia unei Case nationale evreiesti în Palestina. Declaratia Balfour.
Turcii au fost alungati din Ierusalim de catre generalul englez Allenby.
1947. Decizia ONU a împartirii Palestinei între arabi si iudei.
1948. Proclamarea întemeierii statului evreu, numit « STATUL ISRAEL ».
Razboiul de independenta.
1949. Ierusalimul declarat capitala Israelului, cu toata opozitia ONU.
1956. Razboiul împotriva Egiptului sprijinit de URSS, pentru folosirea bombei
atomice. Lumea a fost foarte aproape de un nou razboi mondial.
1967. Razboiul de ŞASE ZILE. Ierusalimul unificat. Evreii au acces la Zidul
Plângerii.
1973. Razboiul Yom Kippur. Înaintarea lui Israel pâna la Canalul de Suez, în
sud si pâna la 60 km de Damasc în nord, spre înaltimile Golan.
1977. Venirea lui Sadat la Ierusalim. El Socheaza întreaga lume, spunând
evreilor : « Nu vor mai fi razboaie … dragii mei verisori ».
1980. Begin, în numele parlamentului israelian, a declarat : « Ierusalimul este
unificat pentru totdeauna, capitala Israelului pentru totdeauna evreiasca. Imediat,
Komeiny, din Iran ameninta declansarea unui razboi sfânt islamic, pentru a cuceri
Ierusalimul.
1982. Peninsula Sinai este restituita Egiptului, pentru pretul pacii, dupa decizia
luata la Camp David, în SUA, între Sadat si Begin. Tarile arabe cer excluderea
Israelului din ONU.
1983. Ofensiva Israelului împotriva palestinienilor implantati în Liban si
numita « Pace în Galilea ». Aceasta ofensiva a avut ca urmare lupte si masacre între
libanezi si palestinieni.
Sosirea « castilor albastre » si a fortelor multinationale, cuprinzând puternica
forta militara a SUA, nu au putut împiedica noi drame. Kamikaze sau oameni
sinucigasi, au lansat masini pline de exploziv împotriva cartierelor generale
americane, franceze si israeliene, facând mai mult de 300 de morti, soldati si ofiteri.
În timpul acestor ani au avut loc cele doua razboaie mondiale din 1914-1918 si
din 1940-1945, si în afara de acestea, alte conflicte în diverse tari asiatice, africane,
americane, europene. Într-un secol lumea si-a schimbat complect fizionomia si
Israelul ocupa un loc central pe scena internationala.
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Atacul împotriva lui Israel
si al 3-lea razboi mondial se pregateste
Doua actiuni pregatitoare

1.

ALERTE NUCLEARE

Sarbatoarea Yom Kippur, ziua marelui pardon în Israel, este ziua în care
destinele se pecetluiesc.
În 1973, în ziua Kippur, Egiptul a pus în actiune 2.000 de tancuri, 2.000 tunuri
si a lansat 200 valuri de bombardamente, cu speranta de a distruge Israelul.
La rândul sau, Siria a aruncat în lupta 1.300 tancuri, pe un front de 30 km. A
fost cea mai mare batalie de tancuri din istorie. În fruntea acestei coalitii, care a atacat
Israelul, nu a fost altcineva decât Rusia, acest popor din nord, numit Gog de prorocul
Ezechiel si care deasemenea a pecetluit destinul sau.
În cursul acestor ostilitati a fost pregatita o puternica armata de interventie.
Atunci SUA a lansat un avertisment rusilor, punând în stare de alerta gigantica forta
de lovitura nucleara.
Armata israeliana a avut o mare victorie. Aceasta a pus capat tensiunilor
militare explozive, care faceau sa tremure lumea.
Ceasul nu a sosit înca pentru ca prorocia lui Ezechiel, din capitolul 38 sa se
împlineasca. Era doar începutul actului final, înaintea revenirii lui Isus, Mesia.

2.

DESCOPERIREA ARMAMENTULUI LUI GOG ÎN LIBAN

În anul 1983, adica zece ani mai târziu, israelienii, pe când înaintau în teritoriul
libanez, au descoperit imense subterane în care erau depozitate arme în numar
suficient pentru a echipa o armata de 500.000 SOLDATI. Scopul lor, era de a invada
Israelul si de a-l distruge. Aceste arme veneau din Rusia, adica o putere nordica în
raport cu Israelul. Invazia care era pe punctul de a se înfaptui, a esuat, deoarece
interventia rapida a soldatilor israelieni a dejucat planurile inamicului. Dar, de atunci
rusii si-au reconstruit si marit armamentul în teritoriul sirian, unde aveau deja 7.000
tancuri, 6.000 vehicule blindate, 4.400 tunuri, 1.400 avioane de lupta, un mare numar
de rachete sol-aer si sol-sol, toate acestea masate la granitele Israelului.
Aceasta ne confirma ca evenimente apocaliptice pot sa intervina în orice
moment si ca holocaustul nuclear al celui de-al 3-lea razboi nuclear este
inevitabil si aproape.
Nu este vorba de a fi fatalist, ci lucid si de a asculta ce ne spune Biblia.
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Prorociile biblice, în legatura directa cu Israelul, prind dimensiuni în
contextul istoric, geografic si spiritual al acestui popor. De aceea trebuie sa fim
foarte atenti la evenimentele si la prorociile raportate la aceasta.
–

Prorocia lui Ezechiel cu privire la atacul lui Gog

În timpul robiei, sub Imperiul Babilonian, aproximativ 600 de ani î.H, Ezechiel
a prorocit în capitolele 37,38,39, din cartea sa, despre evenimentele ce aveau sa se
împlineasca în vremurile noastre :
1.
2.
3.

Reântoarcerea poporului iudeu în Tara Promisa (37:1-10 -21 ; 38 : 8-12)
Refacerea tarii dupa o perioada de deşert (38 :8-12)
Evenimentele care începând din Israel vor zgudui lumea (39:22 ; 39:2-6)

Dar, cine este deci Gog ?
« Întoarcete cu fata spre Gog din tara Magog, spre domnul Roşului, Mesecului
si Tubalului, si proroceste împotriva lui ! ». (Ezechiel 38:2)
Din punct de vedere istoric si geografic, acest personaj Gog a putut sa fie
identificat si fara nici o îndoiala este vorba de şeful Magogului, tara situata în
extremitatea nordica, în raport cu Israelul. Roşu, înseamna « şef suprem », Meşec si
Tubal desemneaza popoarele din extremitatea nordica a Israelului.
Aceasta este confirmata în Ezechiel 38:15 si 39:2 :
« Vei veni din fundul miaza-noaptei, tu si multe popoare cu tine … Vei înainta
împotriva poporului Meu Israel ». (Ezechiel 38:15-16)

PACE SI PRAPADENIE NEASTEPTATA

Pe vremea comunismului, când ma gaseam la Moscova pentru o evanghelizare
în mijlocul tiganilor, m-am dus la marea sinagoga. Era într-o zi de sabat si m-am
întretinut cu tineri si batrâni evrei. La întrebarea mea : « Ati vrea sa mergeti în
Israel ? », raspunsul a fost fara ezitare : « Noi vrem cu totii ! »
De la caderea zidului din Berlin, cortina de fier s-a prabusit si perestroika a
permis deschiderea granitelor pentru evreii care doreau sa plece în Israel. Vizele au
fost acordate si sute de mii s-au îndreptat spre « Tara Promisa » lui Avraam si
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urmasilor sai.
În aceasta perioada a izbucnit razboiul din Golf, ca urmare a invaziei
Kuweitului de catre armata dictatorului Saddam Hussein din Irak. Puterea militara
impresionanta în tancuri, avioane, misile, nave de razboi, soldati, în aceasta regiune a
Orientului Mijlociu, a fost ca un început a ceeace va veni pe o scara mondiala, în
urma atacului asupra Ierusalimului. Pericolul folosirii bombelor chimice,atomice si
bacteriologice si caderea misilelor scud lansate de irakieni asupra Israelului, a facut
ca lumea sa tremure.
Caderea comunismului, deschiderea frontierelor în estul Europei, plecarea
evreilor din Rusia ca si cei din Etiopia, Albania si razboiul din Golf, toate sunt
evenimente care au demonstrat ca prorociile biblice sunt adevarate si ca totul poate sa
se precipite si sa vina pe neasteptate. (Luca 21:34)
Noi am intrat în faza finala a prorociei apostolului Pavel din 1Tesaloniceni
5:3 « Când vor zice : „Pace si liniste !”, atunci o prapadenie neasteptata va veni peste
ei » O alianta de pace este angajata între Israel si vecinii sai, cum a fost cea facuta
cu Egiptul. Pacea subreda care sa asigure Israelului frontiere sigure si recunoscuta
prin articolul 242 al ONU, va fi urmata de o catastrofa pe scara planetara.
Iata prorociile care trebuiesc luate foarte serios în considerare, în legatura cu
declansarea unei « prapadenii neasteptate » a umanitatii :
« Voi preface Ierusalimul într-un potir de ameteala pentru toate popoarele
dimprejur » . (Zaharia 12:2)
« Duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la împaratii
pamântului întreg, ca sa-i strânga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului cel
Atotputernic ». (Apocalipsa 16:14)
« Ziua aceea va veni ca un laţ peste toti cei ce locuiesc pe toata faţa pamântului.
Vegheati, dar, în tot timpul si rugati-va, ca sa aveti putere sa scapati de toate lucrurile
acestea, care se vor întâmpla ». (Luca 21:35-36)
Când Gorbaciov se afla înca la putere în Rusia, el spunea :
« Noi suntem îmbarcati la bordul aceluiasi vapor, planeta pamânt, sa fim atenti
la naufragiu, caci nu va mai exista o a doua arca a lui Noe ».
Naufragiul, va veni atunci când natiunile ostile lui Israel, vor decide sa-l atace
prin surprindere. Tot pamântul va arde, cum l-a prezis apostolul Petru :
« Ziua Domnului însa va veni ca un hot. În ziua aceea, cerurile vor trece cu
trosnet, trupurile ceresti se vor topi de mare caldura, si pamântul, cu tot ce este pe el,
va arde ». (2Petru 3:10)
Contrar, a ceeace a zis Gorbaciov, va mai fi o a doua arca a lui Noe, care se
numeste « Rapirea Bisericii ».
Înaintea « prapadeniei neasteptate », Isus va rapi miraculos pe ucenicii Sai, pe
norii cerului, scutindu-i de groaza natiunilor, despre care Isus a vorbit în Luca 21:2526.
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IERUSALIMUL
« Potir de ametire pentru toate popoarele
dimprejur, … piatra grea pentru
toate popoarele »
Zaharia 12:2-3

În 1946, soarta Ierusalimului a fost încredintata Natiunilor Unite, de catre
guvernul din Londra.
Pe timpul razboiului din 1948, Ierusalimul a fost împartit în doua si aceasta a
durat 19 ani.
Am vizitat orasul vechi al Ierusalimului, în timp ce garzile iordaniene vegheau
zi si noapte pe ziduri. Trecerea spre noul oras se facea prin poarta Mandelbaum,
nefiind necesara viza israeliana pe pasaport. Viza se punea pe o foaie de hârtie
separata .
În 1949, Natiunile Unite au încercat sa treaca Ierusalimul sub un statut
international. Guvernele iordaniene si israeliene s-au opus.
Piatra devenea grea !
În timpul conflictului din iunie 1967, la ora 7 dimineata, prezentatorul radio israelian,
anunta cu o voce gâtuita de emotie : « Vechiul oras a fost cucerit si trupele noastre se
roaga înaintea Zidului Plângerii ».
A fost evenimentul cel mai important al razboiului.
Prim-ministrul Ben Gurion ne-a declarat în kibutzul sau din Negev :
« IERUSALIMUL este acum reunificat. Vrem sa ne ramâna ». Jurnalista
Scemama, de la radio israelian, ne-a facut aceasta declaratie : « De 2.000 de ani,
evreii au visat la reântoarcerea lor în IERUSALIM, si deodata, în timp de câteva
ore, Israel s-a gasit în posesia lucrului pe care l-a visat ».
« Acum, nu mai exista oras vechi si oras nou, ci IERUSALIMUL », ne-a
spus vice-primarul orasului.
Reunificarea IERUSALIMULUI a facut din oras o piatra si mai grea pentru
popoare si un adevarat potir de ametire pentru popoarele arabe din împrejurimi, caci
esplanada Templului este pentru ei al treilea loc sfânt dupa Mecca si Medina. Ei au
propriile lor moschei din Al-Aqcsa si Omar.
Evreii nu mai au Templu decând acesta a fost incendiat în anul 70 de trupele
romane. Yona Malachy, din ministerul cultelor ne spune : « Nu este Mesia, nu este
Templu. Când Mesia va fi aici, El va face ceeace va voi ».
Domnul a prezis recâstigarea Ierusalimului de catre evrei :
« Ierusalimul va fi calcat în picioare de Neamuri, pâna se vor împlini vremurile
Neamurilor ». (Luca 21:24)
Ierusalimul nu este înca « orasul pacii », dar prorocul Isaia a spus :
« Bucurati-va împreuna cu Ierusalimul si veseliti-va cu el … Voi îndrepta spre el
PACEA ca un râu si slava neamurilor ca un pârâu iesit din matca ». (Isaia 66:10-12)
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Înainte de aceasta, câta suferinta încă! caci Ierusalimul, piatra cea grea,
natiunile vor dori sa o ridice,vor dori sa-l cucereasca, sa-l atace. (Zaharia 12:3-9)
Ele se pregatesc. Fitilul este deja aprins. Nu cunoastem durata, dar când va
atinge Ierusalimul, barilul de pudra va exploda, lumea va fi arsa de focul atomic,
punând-o sub judecata lui Dumnezeu.

BISERICA ÎNAINTE , ISRAEL DUPA :
ULTIMA BATALIE

Cu toate ca Biserica exista, poporul evreu ramâne pentru totdeauna poporul
« ales » de Dumnezeu, caci Dumnezeu nu a lepadat pe poporul său. (Romani 11:1)
Biserica si Israelul nu au acelasi destin.
În Scriptura este scris clar că crestinii care formeaza Biserica nu sunt rânduiti « la
mânie ». (1Tesaloniceni 5:9) Ei nu vor vedea înfricosatorul cataclism final. Biblia
spune :
« Caci daca credem ca Isus a murit si a înviat, credem si ca Dumnezeu va
aduce înapoi, ÎMPREUNA CU ISUS pe cei ce au adormit în El . Iata, în adevar, ce va
spunem prin Cuvântul Domnului : noi cei vii, care vom ramâne pâna la venirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiti. Caci însusi Domnul, cu un strigat,
cu glasul unui arhanghel si cu trâmbita lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, si întâi
vor învia cei morti în Hristos, apoi , NOI CEI VII, care vom fi ramas, vom fi rapiti
TOTI ÎMPREUNA CU EI, ÎN NORI, CA SA ÎNTÂMPINAM PE DOMNUL în
vazduh ; si astfel noi vom fi TOTDEAUNA CU DOMNUL ». (1Tesaloniceni 4:14-17)
Aceasta se petrece înaintea « prapadeniei neasteptate », de care nici un
necredincios nu va scapa. (1Tesaloniceni 5:3)
Promisiunea de rapire priveste doar pe cei credinciosi, aceia care cred ca Isus
este mort pentru ei pe cruce si care prin credinta în El, au devenit copii ai lui
Dumnezeu.
Dar, ce se va întâmpla cu poporul evreu ?
Mai întâi, el va fi atacat si va fi « o vreme de necaz » pentru el. (Ieremia 30:7) Astazi,
Israelul are un sentiment de securitate. Totodata, ramâne vigilent, caci el nu
neglijeaza faptul ca este amenintat tot timpul. Se simte puternic fata de vecinii sai,
dar neputincios în faţa colosului rus. El cunoaste ca si celelalte natiuni o pace relativa
datorita echilibrului fricii.
Când Rusia, chiar prin state interpuse, va ataca Israelul pentru a « pune mâna
pe aceste darâmaturi locuite din nou » (Ezechiel 38:12), pe când ea va « înainta
împotriva POPORULUI MEU ISRAEL ca un nor care va acoperi tara » (Ezechiel
38:16), spune Dumnezeu, ca atunci va fi tragic pentru Israel : « în toata tara, zice
Domnul, doua treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealalta treime va ramâne ».
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(Zaharia 13:8)
Am mentionat acest text, la Ierusalim, unui rabin, care ne-a raspuns : « Da, dar
totodata si doua treimi dintre neamuri ».
Savantul Einstein, nu a spus el oare, ca daca bomba atomica ar fi folosita în
timpul unui nou razboi mondial, doua treimi din omenire va pieri ?
Israel, a traversat deja prin multe încercari, decând a pus piciorul în Tara
Promisa si iata ce anunta prorocul Daniel pentru acest popor :
« O vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt Neamurile ». (Daniel
12:1)
Aceasta este confirmata prin Isus însusi :
« Va fi un necaz asa de mare, cum n-a fost niciodata de la începutul lumii »,
adaugând : « îndata dupa acele zile de necaz … puterile cerurilor vor fi clatinate.
Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere si o mare slava ».
(Matei 24:21-30)
Dar o promisiune a fost data lui Israel : « Va fi izbavit » (Ieremia 30:7), atunci
când « Picioarele lui (Isus) vor sta în ziua aceea pe Muntele Maslinilor ». (Zaharia
14:4)
Domnul va pune capat acestui masacru. (Zaharia 14:3 si 12:9) Supravietuitorii
din Israel « îsi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Îl vor plânge
cum plânge cineva pe SINGURUL LUI FIU ». (Zaharia 12:10)
El va stabili o împaratie a pacii, caci « El va vesti neamurilor pacea ». (Zaharia
9:10) El este piatra care loveste picioarele de lut si de fier ale chipului din cartea lui
Daniel 2:34
Va avea loc asezarea tuturor lucrurilor. (Fapte 3:21) Timpurile mesianice
anuntate de proroci vor sosi în sfârsit :
Mesia « va fi Judecatorul neamurilor, El va hotarî între un mare numar de
popoare … si NU VOR MAI ÎNVATA RAZBOIUL ». (Isaia 2:4 si Mica 4:4)
« Neprihanirea va fi brâul coapselor Sale ». (Isaia 11:5)
« Toate neamurile Îi vor sluji ». (Psalmii 72:11)
Va fi împaratia de O MIE DE ANI a lui Isus Mesia. Cei care prin credinta în El au
fost rascumparati de El, vor împarati pe pamânt cu El. (Apocalipsa 20:6 si 5:10)
Evreii vor îndeplini Misiunea pentru care i-a « ales » Dumnezeu si vor strabate
tot pamântul pentru a anunta CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU la toate popoarele.
(Apocalipsa 7:14)
Oare, Moise nu a prorocit deasemenea ? :
« Îmi veti fi o împaratie de preoti si un neam sfânt ». (Exodul 19:6)
Mesia va fi « Împarat peste tot pamântul » si « Ierusalimul va fi linistit ».
(Zaharia 14:9-11)
Promisiunea facuta lui Avraam va fi pentru totdeauna împlinita, deoarece toate
natiunile vor fi binecuvântate pentru ultima data sub împaratia lui Isus Mesia –
Împaratul.
« Multe popoare si multe neamuri vor veni astfel sa caute pe Domnul ostirilor
la Ierusalim … În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca
pe un iudeu de poala hainei si-i vor zice : „Vrem sa mergem cu voi ; caci am auzit ca
DUMNEZEU ESTE CU VOI !” » (Zaharia 8:22-23 si 14:16-19)
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Atunci, va fi « o turma si un Pastor ». (Ioan 10:16)

SA FIM PREGATITI
DE A-L ÎNTÂLNI PE MESIA

Israel asteapta pe Mesia, dar ei nu stiu ca Mesia este Isus din Nazaret. Dar voi,
voi o stiti si sunteti acum convinsi ca reântoarcerea poporului evreu pe Pamântul
Fagaduintei, constituie semnul sigur ca Isus va reveni curând, dupa cum a promis. Nu
a spus El, oare ?
« MA VOI ÎNTOARCE » (Ioan 14:3)
Evenimentele care se deruleaza în Israel si în jurul Israelului, sunt atâtea
avertismente pentru a va spune :
« Fiti pregatiti » (2Corinteni 9:3)
« Domnul este aproape » (Filipeni 4:5)
« Când vor începe sa se întâmple aceste lucruri, sa va uitati în sus si sa va
ridicati capetele, pentru ca izbavirea voastra este aproape », a spus Isus în Luca 21:28
Ceeace au anuntat prorocii, Isus si apostolii, începe sa se împlineasca. Sa
punem în practica recomandarile lui Isus :
« Vegheati, dar, în tot timpul si rugati-va, ca sa aveti putere sa scapati de toate
lucrurile acestea, care se vor întâmpla, si sa stati în picioare înaintea Fiului omului ».
(Luca 21:36)

« Cetatenia noastra este în ceruri,
de unde si asteptam ca Mântuitor
pe Domnul Isus Hristos »
Filipeni 3:20
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