Sábios
Veja! Há muitos que crêem e são
zelosos da Torah!
Por toda a comunidade judaica existe
um equívoco generalizado no qual dizem
que nenhum dos sábios judeus e rabinos
teriam acreditado que Yeshua é o Messias.
Esta é uma das razões pelas quais muitos
judeus de hoje não acreditam nele. Embora
a maioria rabinos não creem que Yeshua é o
Messias, muitos outros passaram a acreditar que Ele é de fato e muitos destes eram rabinos
famosos.
A objeção de que Yeshua não pode ser o Messias judaico está fundamentado desta maneira:
“Se estes piedosos e respeitados homens cultos não creem que Yeshua é o Messias, então, que dirá
eu, uma pessoa com menos conhecimento sobre a Torá e D'us para crer Nele?”
A verdade, no entanto, é que ao longo história tem havido centenas de rabinos judeus ortodoxos e
até líderes de comunidades inteiras que chegaram à conclusão de que Yeshua é definitivamente, o
Messias prometido de Israel e do Mundo.
Por sua fé em Yeshua, foram perseguidos e levados ao ostracismo por suas comunidades.
Mas estes homens foram educados e eram autoridades na Halachá judaica (Leis rabínicas e
regulamentos) , assim como nos assuntos de vida e pensamento.
Seus testemunhos ajudam a dissipar a noção de que qualquer pessoa judia que acredita que “Jesus é
o Messias” é um ignorante do judaísmo, “meshugah” (louco) ou algum desiludido perigoso.
Abaixo apenas uma pequena lista de alguns deles. A historia de cada um, em particular seus
testemunhos de fé não são o alvo primário deste post, carecendo assim de mais detalhes, mas o
objetivo é apontar que existem os que creêm.
Jerusalém
Rabino Chil Slostowski – uma autoridade na kashrut (lei rabínica alimentar). Era um rabino
ortodoxo que veio a crer em Yeshua como o Messias.
Ordenado aos 17 anos de idade, tornou-se um “gadol” (grande homem) na Polônia liderando
congregações e servindo no Seminário Rabínico de Lodz.
Estudades de Lodz, 1910
Ele desprezava o cristianismo e Jesus por causa de todas as histórias terríveis que leu sobre ele no
Talmud (Lei Oral). Como professor do seminário rabínico ele passou toda esta hostilidade sobre o
Cristianismo e Jesus a seus alunos através de suas palestras.
D'us, porém, trouxe um missionário em sua vida que era muito familiar com o Talmud e o rabino
Slostowski gostava de conversar com ele.

Porque sua família estava preocupada por sua associação com um cristão, ele foi convidado para ir
a Israel pelo rabino-chefe de Israel, Rav Avraham Isaac Kook, e foi nomeado Secretário Chefe do
Rabinato de Jerusalém.
Renomado estudioso da Torá, Avraham Isaac Kook (1865-1935) foi o primeiro rabino-chefe
ashkenazi do Mandato Britânico da Palestina (Israel) e o fundador da religiosa e sionista
YeshivaMerkaz HaRav.

Avraham Isaac Kook
Depois da morte do rabino Kook, ele aceitou o convite como
professor de Talmud em um seminário rabínico de Tel Aviv.
Um dia, durante uma viagem a Jerusalém, ele experimentou um
milagroso encontro com o Messias a partir da leitura de um Novo
Testamento em hebraico que um jovem discretamente deu a ele no
trem. Ele tornou-se convencido de que Yeshua era realmente o judeu
Messias.
Embora inicialmente tenha permanecido em silêncio sobre suas
crenças recém-descobertas, depois de dois meses ele confessou
abertamente sua fé. Por esta confissão pública, ele foi apedrejado e
precisou ser hospitalizado. Ele continuou, no entanto, a proclamar
que Yeshua é o Messias, apesar da perseguição.
Quando eles viram que ele não foi movido pela perseguição, tentaram reconquistá-lo através de
outros meios.
Um homem judeu proeminente ofereceu-se para adotá-lo como seu filho e torná-lo herdeiro da sua
fortuna se apenas ele renunciasse a sua fé em Yeshua.
Rabino Slostowski, no entanto, respondeu: “Se você pode me dar paz para o meu alma, adquirir
para mim a presença de D'us e o perdão pelos meus pecados, eu voltarei para judaísmo rabínico “.
O homem rico respondeu: “Isso eu não posso fazer, pois eu não possuo o que me você está
pedindo”.
O perigo se tornou tão grande que logo este judeu seguidor de Yeshua teve que fugir para Beirute,
na Síria. Lá, o Rabino Slostowski continuou compartilhar a verdade de que Yeshua é o Messias,
mostrando aos judeus, profecias como de Isaías 53, que Yeshua cumpriu.
Estados Unidos: Rabino Sam Stern
O rabino Sam Stern nasceu na Polônia dentro de um estrito lar ortodoxo logo após a devastação da
Primeira Guerra Mundial.
Desde cedo, o rabino Stern aprendeu hebraico e estudou os antigos escritos judaicos. Embora os
judeus da Polônia vivessem entre os gentios, eles não se misturavam por causa da forma dos judeus
se vestirem, a sua língua, local de adoração eram muito diferentes do povo polonês. Foi como um
menino de seis anos de idade o primeiro contato do rabino Stern com não judeus, e foi traumático.
Enquanto ele andava fora do gueto judeu, um menino gentio jogou-lhe pedras gritando, “Judeu!
Judeu!”.

Quando o assustado Sam correu para casa e perguntou a seus pais porque um menino no qual nunca
viu, o odiava tanto, seu pai respondeu: “Ele é um cristão e os cristãos odeiam judeus. Mesmo que
ele não conheça você, ele é seu inimigo.”.
O pai de Stern colocou nele a esperança de que no dia em que o Messias vier o sofrimento do povo
judeu nas mãos do cristãos finalmente chegaria ao fim. Stern não sabia quando o Messias viria, mas
a sua esperança na vinda do Messias o ajudou a suportar a humilhação e perseguição ele sofria de
seus vizinhos pagãos.
Logo após o rabino Stern receber sua ordenação como um rabino ortodoxo, a II Guerra Mundial
eclodiu em 1 de setembro de 1939. De repente, os judeus de Polônia estavam em grave perigo. Seis
anos depois, no final da guerra em 1945, seis milhões de judeus, incluindo um milhão de crianças,
foram assassinados pelos nazistas.
Stern tinha perdido toda sua família. Ele havia sobrevivido dos campos de concentração, mas com a
sua família aniquilada se viu completamente sozinho no mundo, sem nenhum parente ou amigo.
Apesar de Stern ter imigrado para os Estados Unidos, onde ele trabalhou como um rabino,
eventualmente ele questionava por que Deus havia permitido que seis milhões de judeus
perecessem no Holocausto.
Num dia que mudou sua vida, Stern, inadvertidamente se deparou com uma missão para os judeus.
Através de um intérprete, Stern ouviu sobre como Deus, em Seu grande amor, enviou o Messias.
Cerca de 85 por cento dos judeus que morreram no Holocausto (cinco milhões de pessoas) falavam
iídiche, e após a Segunda Guerra Mundial a língua diminuiu drasticamente. Citando a história do
cristianismo em maltratar o povo judeu, Rabi Stern desafiou este homem. O homem respondeu: “O
Senhor nos ensina a amar nosso inimigos, para mostrar amor para aqueles que nos odeiam. Todos
aqueles que não obedecem ao ensinamentos do Senhor Yeshua não são seus seguidores.”.
No Yiddish New Covenant (Novo Testamento) que foi dado a ele, Stern notou referências às
profecias messiânicas nas Escrituras judaicas e ele investigou as profecias de Daniel 12, Isaías 53,
Zacarias 12:10, etc…
Foi através da aprendizagem sobre as Escrituras que o rabino Sam Stern veio à conclusão de que
Yeshua era realmente o Messias sofredor de Isaías 53, e voltará para reinar como Rei Messias.
Sam Stern também é lembrado por ter traduzido referencias pertinentes em hebraico e aramaico de
comentadores como Rashi, Onkeles, de textos da cabala e citações da Escritura.
Israel: Rabino Daniel Zion
Rabino Daniel Zion: imagem original do museu em Sofia, Bulgária.
Rabino Daniel Zion foi o filho do rabino que era o chefe da Yeshiva
(escola rabínica) em Tessalônica, na Grécia. Quando a crescente
comunidade judaica em Sofia, Bulgária precisou de rabinos ele mudouse para Sofia. Eventualmente, ele foi escolhido como o rabino chefe da
Bulgária. Durante a ocupação nazista da Bulgária, muitas mudanças
chegaram para os búlgaros, incluindo uma lei proibindo os judeus de
participarem do mercado como profissionais, como advogados,
engenheiros, arquitetos, etc.

Quando a Bulgária decidiu expulsar os judeus, o rabino Zion disse a comunidade judaica que era
melhor morrer em seu país de origem do que na Polônia. Ele organizou uma marcha de protesto e
convidou toda a comunidade para a Sinagoga Central de Sofia, para orar por uma mudança de desta
decisão dos ímpios.
Todo judeus participaram da reunião de oração, mas quando eles saíram da sinagoga e começaram a
sua marcha de protesto, muitos foram espancados e cerca de 250 foram presos. Apesar disso, eles
continuaram a marcha para a Igreja Ortodoxa Santo Sínodo da Búlgaria e pediram para ver o
Bispo, Metropolite Stephen, um homem respeitado pela comunidade judaica.
Durante a ocupação nazista, o Rabino Zion foi açoitado publicamente em frente a Grande Sinagoga
de Sofia. Esse rabino é mais lembrado por seus esforços ao salvar os 800 judeus búlgaros de Sofia
de terem de ir para os campos concentração de extermínio nazistas. Depois do Holocausto ele levou
muitos deles a Israel.
Porém, o rabino Zion também é lembrado por ser um judeu observante da Torá e crente em Yeshua.
Depois de se tornar um crente, ele continuou a manter tudo conforme as leis rabínicas, naquilo que
Yeshua teria mantido. Embora tenha se tornado um juiz na Corte Rabínica de Jerusalém, o rabino
Daniel foi destituído de seu título rabínico quando os líderes judeus descobriram sua fé em Yeshua.
Os quatro livros que tinha escrito em Búlgaro sobre Yeshua foram usados como evidência. Ele tinha
isto a dizer em defesa de sua fé:
“Eu sou pobre e frágil, perseguido e vulnerável, Yeshua me conquistou e com o Novo Homem Ele
me honrou. Ele livrou-me da pobreza e da auto aflição com seu grande amor; Ele cuida de mim. “
“Todo dia o sagaz satanás aspira a agarrar a minha fé, eu me seguro em meu Encorajador, e
expulso satan para longe. Eu estou aqui sozinho em minha fé, o mundo inteiro está contra mim. Eu
desistirei de toda honra terrena por causa do Messias, meu companheiro.”
Apesar de ter sido destituído de seu título por causa de sua fé, o judeus búlgaros continuaram a
honrar Rabino Zion como seu rabino.
Após sua morte em 1979, já maduro na idade de 96 anos, a comunidade judaica búlgara em Israel
deu-lhe um enterro com todas honras militares de Estado. Eles demonstraram a profundidade de seu
respeito por seu amado rabino, tendo seu caixão ficado no centro de Jaffa com toda a completa
guarda militar.
Ao meio-dia, seu caixão foi carregado por homens a pé para o cemitério em Holon.

Roma: o rabino Israel Zolli
Prevendo que os nazistas viriam entrar em Roma, o rabino
Israel Zolli, que era o rabino-chefe de Roma, advertiu os judeus
italianos para destruírem seus registros e passarem à
clandestinidade. Suas advertências foram ignoradas porque os
judeus na Itália se sentiam seguros dos perigos do fascismo e do
nazismo, pois Mussolini rejeitava o racismo biológico.
No entanto, quando o regime de Mussolini entrou em colapso em
1943, os nazistas entraram Roma.

Coronel Kappler, um oficial sênior nazista alemão, decidiu encher seus bolsos com a riqueza do
povo judeu. Ele apresentou uma lista de 300 nomes que incluíam o rabino Israel Zolli.
Kappler deu à comunidade a opção de entregar 300 judeus para ele ou 50 Kg de ouro.
Uma vez que a comunidade só conseguiu reunir 35 Kg de ouro, o rabino Zolli foi nomeado para ir
ao Vaticano tentar obter o resto. Como o Vaticano estava sendo acompanhado de perto pela
Gestapo, Zolli disfarçou-se e entrou por uma porta discreta.
Zolli pediu ao Papa Pio XII para ajudar a cobrir o déficit através de um intermediário, o Secretário
do Estado do Vaticano, Cardeal Maglione.
Zolli é lembrado por ter apelado para Maglione, dizendo: “O Novo Testamento não pode abandonar
o Velho. “.
O Papa Pio XII cobriu o déficit naquele mesmo dia e mais tarde também protegeu muitos judeus ao
fazer das igrejas, mosteiros e conventos do Vaticano locais de refúgio para o povo judeu.
Depois da guerra, em 1945, o Rabino Zolli confessou publicamente a sua fé em Yeshua.
Quando um entrevistador perguntou-lhe se ele acreditava que o Messias tinha vindo ele respondeu:
“Sim, positivamente. Eu tenho crido por muitos anos. E agora estou tão firmemente convencido da
verdade que eu posso enfrentar o mundo inteiro e defender minha fé com a certeza e solidez das
montanhas. “
Sua fé em Yeshua veio após cerca de 13 anos de estudos em busca de responder a esta pergunta.
(nt.: “O Messias já veio, mesmo?”).
Embora chamado de herege e excomungado pela comunidade judaica e seus líderes, que chegaram
a convocar um jejum de vários dias para lamentar a “traição” e pranteá-lo como alguém que
morreu, ele permaneceu comprometido com Yeshua.
Rabino Ignatz Lichtenstein
Rabino Ignatz (Isaac) Lichtenstein era um
crente chassídico (homem justo) que serviu como rabino chefe do
Distrito do Norte da Hungria de 1857 até 1892.
Mais tarde na vida, quando ele chegou ao conhecimento da verdade
de que Yeshua é
o Messias, ele escreveu em duas cartas:
O que eu realmente desejo: “Eu pensava que o Novo Testamento era
impuro, uma fonte de orgulho, de presunçoso egoísmo, de ódio, do
pior tipo de violência, mas ao abri-lo, senti-me particular
e maravilhosamente envolvido. A glória repentina, uma luz, passou
pela minha alma.”
“Eu olhei para os espinhos e rosas reunidas e descobri pérolas em vez de seixos, em vez de ódio
o amor, em vez de vingança o perdão, em vez de servidão a liberdade, em vez do orgulho a
humildade, em vez de inimizade a conciliação, em vez da morte a vida, a salvação, a ressurreição,
um tesouro celestial. “.

Enquanto ele estava oficiando como rabino, escreveu vários folhetos para provar que a fé em
Yeshua é compatível com o Judaísmo.
Em 1892, ele renunciou à sua posição de rabino. Claro que a pressão da comunidade ajudou.
Ele permaneceu um observante da Torá e seguidor de Yeshua por toda a sua vida. Ele nunca passou
por um batismo cristão ou se juntou a uma Igreja, uma vez que ele acreditava que tinha encontrado
o verdadeiro judaísmo na Nova Aliança (Novo Testamento).

Fonte: Yeshua Chai

