Angel para o Shabat

As bênçãos dos judeus: Reflexões da Parashá Toledot, 5777.
Pelo Rabino Marc D. Angel

“... e por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra”. (Bereishit. 26:4).

Na porção da Torá desta semana, D-s assegura a Yitzhak que as nações da terra encontrarão bênção em
seus descendentes. D-s fez uma declaração semelhante ao pai de Yitzhak, Abraham; E mais tarde faz essa
declaração ao filho de Yitzhak, Yaacov. Os filhos de Abraham, Yitzhak e Yaacov - o povo de Israel - têm um
destino especial. Eles vivem não só para eles e suas famílias imediatas. Em vez disso, vivem para o benefício
de toda a humanidade.
Em muitos aspectos, essa promessa de D-s já foi cumprida ao longo da história. O povo de Israel - os judeus fez incríveis contribuições para a humanidade e foi uma verdadeira bênção para inúmeros seres humanos ao
longo dos séculos. A Bíblia tem sido uma força poderosa na formação da civilização ocidental. Os profetas,
sábios e poetas judeus tiveram uma profunda influência positiva em inúmeras pessoas. No período moderno,
os indivíduos judeus fizeram incríveis contribuições nas artes e ciências. O Estado de Israel, apesar de seus
inimigos e detratores, tem sido um farol de justiça e democracia em uma parte do mundo caracterizada pela
tirania e pela falta de liberdade.
Alguns não-judeus perspicazes reconheceram as bênçãos dadas à humanidade pelos judeus. O historiador
Paul Johnson, em sua History of the Jews, escreveu: “Certamente o mundo sem os judeus teria sido um lugar
radicalmente diferente... A eles devemos a idéia de igualdade perante a lei, divina e humana, a da santidade
da vida e da dignidade da pessoa humana, a da consciência individual e, portanto, da redenção pessoal, a da
consciência coletiva e da responsabilidade social, da paz como ideal abstrato e o amor como fundamento da
justiça, e muitos outros itens que constituem o mobiliário moral básico da mente humana, sem os judeus tudo
isto iria ser um lugar muito mais vazio”.
Enquanto Paul Johnson e muitos outros expressaram apreço pelas bênçãos dos judeus para a humanidade,
uma boa parte da humanidade não chega nem perto. Na verdade, os judeus sofreram - e continuam a sofrer sob o peso do anti-semitismo, anti-judaísmo, propaganda anti-Israel, etc. Os inimigos dos judeus parecem
predispostos apenas a encontrar falhas no povo judeu e não as virtudes e bênçãos dos judeus.
D-s assegurou a Abraham, Yitzhak e Yaacov que as nações da terra encontrariam bênçãos no povo de Israel;
E certamente, as nações da terra receberam muitas bênçãos através do povo judeu e por meio de judeus
individuais. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes que as promessas de D-s sejam
verdadeiramente cumpridas. Os judeus têm muito mais a contribuir para a melhoria da humanidade, e
continuarão a se esforçar para ser uma luz para as nações.
Mas as promessas de D-s não serão realmente cumpridas até que as nações do mundo reconheçam aberta e
amorosamente as contribuições positivas únicas do povo de Israel para a família humana, até que se libertem
do flagelo do anti-semitismo, até que se relacionem com judeus e o Estado Judaico com respeito e apreço.
Os judeus somos otimistas eternos. Acreditamos com confiança que viveremos de acordo com as expectativas
de D-s e que as nações do mundo encontrarão bênção em nós - e reconhecerão essas bênçãos com amor.
Quando D-s faz uma promessa, Ele a cumpre.
Shabat Shalom.

