PRESUPUŞII NIHILIŞTI
DRAGI PRIETENI, în ultimul meu mesaj am mers la pescuit împreună. Vă amintiţi ce anume ne-a
urnit în aceste peregrinări piscicole? Au fost cele treisprezece titluri folosite de profetul Ezechiel în
minunatele sale oracole legate de invazia Israelului de către Gog în vremurile de pe urmă.
Prima menţionare biblică a numărului treisprezece este în ( בראשיתGenesa), capitolul 14, versetul
4, unde citim următoarele:
„Timp de doisprezece ani fuseseră supuşi lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea sau răsculat.”
Astfel, dragi prieteni, principiul dovedit de interpretare a Scripturii, cunoscut ca Legea Primei
Menţionări, asociază numărul treisprezece cu o răzvrătire.
În capitolul 38 din Ezechiel ni se oferă imaginea profetică a unei răzvrătiri împotriva conducerii
teocrate a lui Dumnezeu, care urmează să se manifeste pe pământ prin naţiunea Israel restaurată
şi regenerată.
Nu trebuie să uităm niciodată că onoarea Dumnezeului Veşnic al Universului este asociată cu
destinul poporului iudeu, Israel; acelaşi principiu divin care a cauzat respingerea temporară a
naţiunii Israel este cel care garantează răscumpărarea sa finală.
De aceea este interesant şi semnificativ faptul că numărul de nume menţionate în acest capitol
este treisprezece. Iată-le în limba ebraică:
גוג מגוג ראש משך תבל פרם כוש פוט גמר תוגרמה שבא דדן תרשיש
Deoarece credem că acestea sunt numele antice ale unor popoare şi naţiuni de pe pământ din
zilele noastre şi deoarece ele apar în drama profetică viitoare descrisă de Ezechiel, am mers la
pescuit în bazinul ispititor al revelaţiei divine cunoscut ca בראשית, Genesa, capitolul 10.
Am văzut că în acest bazin înoată şaptezeci de peşti naţionali mari. Am prins unul mare numit מגוג
(Magog) şi am descoperit că purta emblema secerei şi ciocanului, fiind asociat cu ( גוגGog) care
purta o emblemă similară.
Acest bazin scriptural al celor Şaptezeci s-a dovedit un loc foarte propice pescuitului, nu-i aşa?
Cred că v-ar place să ştiţi că Midraş Tanchuma (Korach) arată că valoarea numerică a frazei ebraice
( גוג מגוגGog şi Magog) este exact şaptezeci, numărul presupus al naţiunilor din bazinul nostru
biblic.

O! Aşteptaţi un moment, vă rog! Undiţa noastră este scuturată cu putere. Am mai prins ceva! Cele
trei cârlige au prins un trio de peşti naţionali foarte interesant. Trei frumuseţi! Să-i examinăm cu
atenţie.
Acesta mare este ( ראשRoşu).
Bineînţeles că am studiat textul ebraic al fragmentului scriptural care cuprinde cuvântul ebraic ראש
(Roşu) şi am fost de acord pe deplin cu Bochart, Fuerst şi Gesenius, care printre alţi oameni
autorizaţi, consideră că Roşu este un nume propriu. Gesenius este sigur că Roşu se referă la un
popor din vecinătatea fluviului Volga şi că în numele şi seminţia lui Roşu găsim prima urmă a
naţiunii ruse.
Să studiem acum următorul peşte, ( משךMeşec). Cred că şi el este un peşte iafetic şi înoată în apele
Scripturii alături de Tubal, Magog şi alţi aliaţi nordici ai lui Gog. Astfel atât numele cât şi asocierile
favorizează identificarea lui Meşec ca fiind oamenii numiţi moschi, localizaţi de timpuriu la estul
Mării Negre, strămoşii moscoviţilor care au construit Moscova, oraş care alături de Leningrad este
situat pe aceeaşi longitudine cu Ierusalimul!
Toţi aceşti peşti anti-teocratici prinşi până acum poartă emblema secerei şi ciocanului.
Să ne îndreptăm atenţia şi spre următorul peşte. O! Şi acesta este un peşte iafetic şi poartă aceeaşi
emblemă! Numele lui este ( תבלTubal).
Istoricul Josephus consideră că descendenţii lui Tubal sunt locuitorii unei zone aflate între Marea
Caspică şi Marea Neagră, deci din nou aceşti peşti din bazinul străvechi ne îndreaptă atenţia spre
Rusia modernă. Şi într-adevăr o menţiune ulterioară celei a lui Josephus atribuie derivatul modern
Tobolsk rădăcinii străvechi Tubal, această concluzie nebazându-se doar pe similaritatea sonoră.
În mod profetic ni se arată că primejdia care se poate abate asupra Israelului restaurat se ascunde
undeva în ţările nordice unde Gog, Magog, Roşu, Meşec şi Tubal îşi au asocierile naţionale.
Aceasta este fără îndoială şi declaraţia expresă a Sfintei Scripturi – care este ceva; opinia umană –
care este cu totul altceva – deduce că aceste denumiri naţionale antice fac referire la Rusia
sovietică modernă.
După părerea mea, această deducţie pare să fie una rezonabilă care merită pe deplin să fie luată în
considerare, pentru că Rusia este fără îndoială „o mare putere anti-teocratică” a lumii de astăzi.
Cred că ar fi bine să ne aducem aminte că Rusia a creat Mişcarea Anti-Dumnezeu care-şi are
originile la Moscova. Se povesteşte că Zinovieff ar fi spus,

„Ne vom confrunta şi cu Domnul Dumnezeu la vremea potrivită: Îl vom învinge în cerul Lui
preaînalt şi oriunde altundeva s-ar ascunde, şi-L vom subjuga pentru totdeauna.”
Îmi face plăcere să închei acest citat.
Ce bolboroseală bombastică a unui bufon otrăvit!
Oare nu Stalin a fost cel care a semnat decretul oficial rusesc din 1932 prin care I se poruncea
Dumnezeului Veşnic să-Şi împacheteze bunurile care I-au mai rămas şi să plece din imperiul
sovietic?
Anti-Dumnezeirea ca politică naţională premeditată şi deliberată este o psihoză căreia i se acordă
o atenţie specială în Scripturi. Psalmul 2 aruncă multă lumină asupra acestui subiect. Vă sugerez
să-l citiţi în întregime. Iată aici începutul său:
למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק
יתיצבו מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ואל־משיחו
„Pentru ce se întărâtă neamurile, şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşerte? Împăraţii
pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva
Unsului Său.”
Vă interesează reacţia divină la această politică a respingerii oficiale, premeditate, a lui Dumnezeu
şi a Unsului Său?
Dragi prieteni, reacţia divină este una paralizantă – râsul! Politica de răzvrătire umană invocă
sunetul sinistru al râsului divin. Este cumplit să priveşti mânia lui Dumnezeu; este neplăcut să
experimentezi judecata lui Dumnezeu; dar râsul zeflemitor al lui Dumnezeu se situează într-o
clasă imposibil de descris. Fie ca nici urechile mele, nici ale voastre să nu audă vreodată acest
sunet îngrozitor!
יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו
„Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.”
Cred că acesta este singurul loc din Sfânta Scriptură în care citim despre gestul divin îngrozitor al
râsului zeflemitor. Dragostea răscumpărătoare a Dumnezeului lui Israel ocupă o aşa mare parte
din revelaţia divină, încât prezenţa unei reacţii divine atât de neaşteptate ne ia prin surprindere.

Acea dragoste divină se găseşte din belşug în acelaşi Psalm 2, pentru că Dumnezeu expune
nebunia unei astfel de atitudini de răzvrătire şi ne îndeamnă să-L cinstim pe Unsul Său:
נשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו
„Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră ... Ferice de toţi câţi se
încred în El.”
Cu siguranţă că semnul sovietic este pumnul încleştat; dar semnul Dumnezeirii este palma
străpunsă şi binecuvântaţi sunt cei care-şi pun încrederea în El.
Dacă chemarea lui Dumnezeu este respinsă, este acceptată provocarea lui Gog, acest lucru putând
fi transpus într-un principiu care se aplică atât individual cât şi naţional.
Dumnezeul cel Veşnic şi Unsul Lui au chemat naţiunea şi poporul iudeu la îndeplinirea unei sarcini
spirituale măreţe şi glorioase şi vor avea nevoie de toată dragostea şi bunăvoinţa în a-i ajuta să
meargă înainte şi în sus spre această ultimă realizare.
Dumnezeu descrie forţele anti-Dumnezeu şi anti-iudaice ale lui Satan şi urechile lor sunt cele în
care va răsuna râsul zeflemitor şi înspăimântător al lui Dumnezeu, purtând în el ecoul
condamnării!
Fie ca inimile noastre să ne pregătească urechile pentru sunete mai plăcute. O să mai veniţi cu
mine la pescuit? Vom mai prinde şi alţi peşti în următorul meu mesaj.
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