Se tourner vers Dieu dans l'épreuve

La pérennité d'Israël
Le Midrach Tanhouma propose une analyse
métahistorique de la déchéance des grandes
civilisations et la pérennité d’Israël.
Si le peuple juif existe encore, c’est parce qu’il sait
se tourner vers Dieu lors des tempêtes qu’il affronte.

Vestiges de la civilisation égyptienne qui rappellent
sa grandeur passée.

מדרש תנחומא פרשת נצבים
אתם נצבים היום
.) ובית צדיקים יעמוד (משלי יב ז, הפוך רשעים ואינם:זה שאמר הכתוב
 אין להם,כל זמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל במעשיהם של רשעים ומהפך בהם
 וימח: שנאמר, לא הייתה להם תקומה, הפך במעשיהם של דור המבול.תקומה
 ולא הייתה בהן, הפך במעשיהם של אנשי סדום.)את כל היקום (ברא' ז כג
, הפך במעשיהם של מצרים.) ויהפך את הערים האל (שם יט כה: שנאמר,תקומה
.) (ו)לא נשאר בהם עד אחד (שמות יד כח: שנאמר,ולא הייתה להן תקומה
 והכרתי לבבל שם ושאר: שנאמר,הפך במעשה של בבל ולא הייתה לה תקומה
 אל תשמחי: וכן הוא אומר. נופלין ועומדין, אבל ישראל.)ונין ונכד (ישע' יד כב
 אמר הקדוש: אמר רבי חנינא בר פפא.)אויבתי לי כי נפלתי קמתי וגו' (מיכ' ז ח
 אבל אתם בני יעקב לא כליתם. מעולם לא הכיתי אומה ושניתי לה:ברוך הוא
[…] ?(מלאכי ג ו) ואם תאמר מפני מה הגויים נתחייבו כלייה ואנו קיימין
 מבעטים בהן ואינם מזכירין שמו של הקדוש,לפי שבשעה שבאו עליהן ייסורין
 הן נכנעין ומתפללין, כשהייסורין באין עליהן, אבל ישראל.ברוך הוא
Midrach Tanhouma, section Nitsavim
"Vous êtes dressés"
Ce verset fait écho à un autre: Renverse les mécréants, ils disparaissent ; tandis que la
demeure des justes reste debout. Chaque fois que Dieu scrute et dissèque les actes des
mécréants, ils n’ont plus de quoi tenir.
C’est ce qui a eu lieu avec la génération du déluge, avec les habitants de Sedom, avec
l’Egypte ou encore Babylone. Tandis qu’Israël tombe mais se redresse: Ne te réjouis pas,
ennemi ! Même si je suis tombé, je me relève… (Michée 7, 8). Rabi 'Hanina fils de Papa dit:
Dieu n’a jamais eu besoin de frapper deux fois une Nation (pour qu’elle disparaisse), Mais
vous, enfants de Jacob, vous n’en avez pas été détruits (Malachie 3, 6) […]
Pour quelle raison les impies disparaissent-ils alors que nous subsistons?
Face aux souffrances, ils se rebellent et ne pensent pas à Dieu. Alors qu’Israël se soumet et
prie.

Traduction: Raphaël Horowitz

