NAŢIUNILE PRĂDĂTOARE
DRAGI PRIETENI, înclin să cred că Profeţia – sper că-mi permiteţi să folosesc o personificare – este
rareori invitată la mesele celor inteligenţi deoarece nu a fost prezentată prea strălucit de aşa
numiţii ei prieteni! Profeţia este cu adevărat o persoană foarte importantă şi inteligentă,
frazeologia aleasă de Sfintele Scripturi oferindu-i nişte veşminte verbale care se îmbină armonios
cu gusturile celor mai cultivate şi luminate gazde potenţiale.
Din nefericire, când musafirul încearcă să-şi ocupe locul în mijlocul unei companii atât de
dezirabile, deseori suferă datorită intervenţiei nesolicitate a majordomilor cu imaginaţie bogată,
ale căror atenţii nedorite şi neautorizate îi lasă veşmintele impecabile într-o stare dezordonată,
supunându-l dispreţului şi suspiciunii nemeritate a persoanelor care ar beneficia cel mai mult de
pe urma întâlnirii cu el!
Din fericire, Profeţia se bucură de respectul meu deplin şi nu intenţionez ca apariţia sa la întâlnirea
voastră festivă să sufere datorită vreunui talent croitoresc pe care m-am convins că-l deţin.
Pentru a mă exprima mai clar, pot afirma că deplâng senzaţionalismul ieftin şi extravaganţa
nejustificată în ceea ce priveşte examinarea temelor Scripturii; vă asigur că mai degrabă v-aş
dezamăgi decât să vă înşel prin extravaganţă.
În ultimul meu mesaj v-am pictat un tablou. Era o imagine în cuvinte – dar era imaginea unei
naţiuni pline de pace, a unui popor reîntors într-o ţară restaurată. Era tabloul poporului Israel
întors în ţara Israel.
Era de asemenea un tablou foarte plăcut. Pictându-l, am încercat din răsputeri să folosesc doar
acei pigmenţi de culoare oferiţi de însuşi Ezechiel, fără a adăuga vreo culoare dubioasă din proprie
iniţiativă.
Admirând tabloul profetic plăcut al Israelului care se considera în siguranţă în „locuinţe fără
ziduri”, „liniştiţi”, „fără grijă”, cu „argint”, „aur”, „vite” şi „bunuri”, am formulat o întrebare
importantă, urgentă şi actuală – este acesta un paradis al nebunilor?
Da, prieteni, din punct de vedere omenesc este un paradis al nebunilor. Restaurarea Israelului a
avut şi va avea parte de provocări!
Capitolul 38 al cărţii lui Ezechiel scoate la iveală un grup de naţiuni prădătoare care survolează cu
ochi lacomi Israelul renăscut.

În vremea la care se referă profeţia, bogăţia descoperită şi produsă a Israelului restaurat va oferi
motive suficiente pentru invidie şi poftă în naţiunile cu înclinaţii evidente spre pradă şi jaf. Întradevăr, sărăcia vrea mult, dar avariţia vrea totul.
Bogăţia unei coroane regale este multiformă. V-aţi gândit vreodată la asta? Bogăţiile ei nu constau
doar în metalul din care este confecţionată şi în mărimea şi varietatea pietrelor preţioase care o
împodobesc, ci şi în valoarea ataşată articolului propriu-zis ca simbol al poziţiei şi puterii.
Da, într-adevăr, în ceea ce priveşte bogăţia, o coroană este atât simbol cât şi substanţă; iar
bogăţia naţiunii Israel care va stârni avariţia naţiunilor prădătoare în vremurile la care se referă
profeţia lui Ezechiel, se aseamănă bine cu o astfel de coroană, căci bogăţiile ei vor consta nu
numai în varietatea resurselor sale naturale şi industriale, produse sau descoperite, ci şi în
amplasarea sa strategică şi importanţa spirituală potenţială.
Transformarea prezentă a Israelului – deja de natură miraculoasă – este doar o reflecţie rozalie a
bogăţiei care-i stă în faţă.
Ce are de spus Ezechiel cu privire la aceste naţiuni prădătoare? Ei bine, el menţionează Liderul lor,
Ţara Liderului şi Lacheii Liderului.
Înainte de a-i menţiona, vreau să mă asigur că înţelegeţi că dat fiind faptul că aceste profeţii divine
remarcabile au fost rostite cu circa 2500 de ani în urmă, precum şi faptul că Dumnezeul Cel Veşnic
i-a făcut pe profeţii Lui să vorbească în mijlocul unor circumstanţe şi ocazii locale şi imediate,
termenii folosiţi sunt în mare măsură locali şi imediaţi. Totuşi, cu ajutorul inspiraţiei Duhului Sfânt,
profeţiile ne conduc spre circumstanţe şi ocazii contemporane sau viitoare faţă de generaţia din
care faceţi parte voi, dragi prieteni.
Astfel, Ezechiel ne revelează faptul că Gog este Liderul, Magog este Ţara, iar Roş, Meşec şi Tubal,
lacheii lui.
Bineînţeles că în mesajele care urmează vom încerca să identificăm aceste naţiuni, dar, pentru
moment, ar fi înţelept să folosim denumirile scripturale pentru ca teama noastră legată de situaţia
profetică să nu fie trezită prematur.
Repet deci că Gog este Liderul, Magog este Ţara, iar Roş, Meşec şi Tubal sunt lacheii.
În acelaşi capitol 38 Ezechiel ne revelează şi faptul că acestui cap de suliţă distrugător gogian i se
aliază cinci naţiuni subordonate; să le menţionăm şi pe acestea. Ele sunt Persia, Etiopia, Put,
Gomer şi Togarma.

Sub conducerea maliţioasă a lui Gog, aceste naţiuni prădătoare nu plănuiesc altceva decât să
invadeze Israelul restaurat!
Dumnezeul Cel Veşnic al lui Israel, Singurul care este Absolut, şi a cărui inteligenţă omniscientă,
supremă şi atemporală, ne descoperă caracterul şi conţinutul gândului rău care va intra în mintea
fiinţei care va putea fi privită apoi ca Inamicul Public Numărul Unu al Israelului. Acestea sunt
cuvintele Scripturii care revelează gândurile rele ale lui Gog.
„Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, care
stau fără grijă în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri, şi neavând nici zăvoare, nici porţi!
Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf ...” (Ezechiel 38:11,13)
Acesta deci, este un alt tablou profetic pe care ni-l prezintă Cel Veşnic prin intermediul
instrumentului Său, profetul Ezechiel.
Primul tablou de acest fel a fost unul plăcut; a fost tabloul unei naţiuni pline de pace – Israelul
restaurat, intrat în odihnă.
Acest al doilea tablou nu este tot atât de plăcut. Gog, liderul magogienilor al lui Roşu, Meşec şi
Tubal, sprijiniţi de Persia, Etiopia, Put, Gomer, Togarma şi „popoare multe”, este îndreptat spre
răutate, iar ISRAELUL ESTE VICTIMA ALEASĂ!
Din fericire, Ezechiel ne prezintă şi tabloul următor. Acordaţi-mi privilegiul de a fi şi în continuare
audienţa mea în abordarea acestor tablouri succesive şi în investigarea posibilelor legături dintre
ele şi restaurarea poporului Israel şi a ţării Israel la forma lor actuală.
Dacă acestea sunt zilele care marchează începutul transpunerii în realitate a profeţiilor lui Ezechiel,
ne aşteaptă nu doar ceva interesant, ci şi ceva important pentru noi toţi.
Ezechiel nu a prezentat încă întreaga imagine de ansamblu a naţiunilor; mai face referire şi la
altele pe care le voi aborda în mesajul meu următor, deoarece par să joace un rol diferit de cel al
axei malefice gogiene.
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