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A rabbik véleménye általánosságban az volt, hogy csak a Messiás állíthatja helyre és
gyűjtheti össze Izraelt.
Nemrég olvastam egy könyvet, ami az 1500-as évek látásairól szólt. Akkoriban
keresztények egy része úgy gondolkozott Angliában, hogy a Messiás addig nem jön
vissza, míg Izrael helyre nem áll. De ők is abban hittek, hogy ezt az összegyűjtést a
Messiás valósítja majd meg, ha eljön. Felismerték a Bibliából, hogy Izrael a föld minden
részéről gyűjtetik majd egybe. Így azért imádkoztak, hogy Isten szórja szét még jobban
népét az egész világon, és mindenhol legyenek zsidók. Mert a gondolatmenetük
szerint, ha mindenhol laknak, csak akkor jöhet vissza a Messiás, és gyűjtheti össze őket.
Az évszázadok távlatából ez egy furcsa szellemi látás, hisz ma mindenki azért könyörög,
hogy Isten gyűjtse össze népét, és ha ez megvan, jöjjön el a Messiás. Akkor épp az
ellenkezőért fohászkodtak: a szétszórásért. Nem gondoltam volna, hogy hívőknek
egykor arra volt hitük, hogy a zsidók szétszóródnak. A rabbik is ebben hittek, csak ők
nem Jézusra gondoltak, mint eljövendő, helyreállító Messiás.
Lieb Pinsker egy orvos, akinek a Krimi háború alatt a kolera járvány megfékezésében
nagy érdemei voltak, 1881-ben cionista lett. Látta, mi történt Európában, és 1882-ben
megírta híres könyvét a szabadságról. Azt írta, hogy a zsidók olyanok, mint az az ember,
akinek nincs árnyéka. Mert nekik nincs saját földjük. Most vagy soha, legyen ez a
jelszavunk, írta. Pinsker később a cionista mozgalom vezetője lett a világ e részén.
Ezekben az időkben több csoport is alakult Ukrajna területén, és Sion szerelmeseinek
hívták magukat. Összefoglalóan így hívták a csoportokat, de minden csoportnak
megvolt a saját neve. Pl. Makkabeusok, vagy David Ben Gurion az Ezra (Ezsdrás) csoport
tagja volt. Ezra hozta vissza a babiloni fogságból a zsidókat, de a neve azt is jelenti
segítség. Ezek a csoportok együtt tanulmányozták a héber nyelvet, a zsidó történelmet,
tanultak énekeket, önvédelmet, és tanulmányozták, hogyan lehetne helyreállítani
Izraelt a saját földjén a zsidó nép számára. Illegálisan működtek Oroszországban, csak
titokban találkozhattak. Sok szülő nagyon féltette a gyerekét, mert részt vettek ilyen
összejöveteleken.
Több keresztény (nemzsidó) hívő is felbukkant ebben az időszakban, akik a zsidó
államban hittek. Elsősorban Nagy-Britanniában.

