
SERIA PANORAMICĂ

DRAGI PRIETENI, în mesajele imediat anterioare am petrecut împreună multe ceasuri iluminatoare 
explorând minunatele profeţii ale lui Ezechiel din acea carte a Tenach-ului – Vechiul Testament – 
care poartă numele aceluiaşi mare profet.

Deoarece suntem pe punctul de a intra pe teritorii noi în căutarea altor comori din Tenach, mi se 
pare că acesta este momentul potrivit expunerii într-un singur mesaj a tuturor comorilor pe care  
le-am acumulat în mesajele exploratoare precedente.

Ce ni s-a descoperit până acum? 

1. Ei bine, am aflat de existenţa fenomenului numit profeţie divină de prezicere şi am ilustrat 
şi demonstrat acest fapt aşezând una lângă alta Scriptura şi istoria Israelului.

2. O altă descoperire senzaţională pe care am făcut-o a fost aceea că întoarcerea poporului 
Israel în ţara Israel este clar subliniată în conţinutul acelei profeţii divine de prezicere, iar 
prin ochii lui Ezechiel am văzut poporul restaurat locuind în odihnă în ţara restaurată.

3. Apoi,  sper  că  vă  mai  amintiţi,  ni  s-a  descoperit  o  comoară  încântătoare.  Speranţa 
restaurării  prezise a Israelului  nu se baza pe Moise şi  Tora,  ci  pe o promisiune făcută 
tatălui  nostru Avraam pe când nu era tăiat împrejur.  Aceasta a fost o revelaţie atât de 
neaşteptată încât chiar marele nostru Moise ne-a sărit în ajutor pentru a o putea accepta. 
Atunci am privit cu surprindere la cuvintele lui din Vayikra (Leviticul) capitolul 26. 

4. O a patra comoară scoasă la suprafaţă a fost una peste care se depozitaseră multe straturi 
de  sofisticări,  scepticism  şi  falsitate,  făcând  să  fie  aproape  complet  ignorată;  a  fost 
comoara promisiunii divine adresate Israelului despre un Prinţ Păstor care va purta numele 
nepieritor  şi  măreţ  al  lui  David.  Această  Fiinţă  a  fost  identificată  ca  Mesia  promis  şi 
personal al Israelului. Această Fiinţă măreaţă este legată de restaurarea Israelului „în zilele 
din urmă”, iar Persoana Lui şi relaţia Lui cu Israelul, şi de fapt cu întreaga umanitate, are o 
aşa  importanţă  încât,  în  mesajele  următoare,  voi  încerca  să  readuc  în  posesia  noastră 
această comoară extrem de valoroasă. 

5. Apoi  profetul  Ezechiel  ne-a  făcut  să  ne  mutăm privirile  de  la  Israelul  restaurat  la  un 
monstru rău anti-teocratic care se ascunde ameninţător în regiunile nordice ale Ţării Sfinte. 
Acest monument monstruos al ameninţării faţă de Israel şi chiar faţă de întreaga lume este 
cunoscut  în  Scriptură  ca  Gog.  Adunând în  jurul  lui  naţiuni  precum Roş,  Meşec,  Tubal, 
Gomer, Togarma, Paras, Cuş şi Put, asemenea unui păianjen dezgustător şi respingător, 



Gog începe să  ţese o pânză  ameninţătoare în jurul micii  naţiuni restaurate şi  lipsite de 
protecţie a Israelului.

6. Alte  grupuri  etnice cunoscute ca Şeba,  Dedan şi  Tars  fie protestează  împotriva acestei 
pânze acaparatoare, fie doresc să afle mai multe despre ea.

7. Dintr-o dată  păianjenul  nordic se avântă  asupra prăzii,  dar  este zdrobit  şi  distrus sub 
călcâiul de fier al intervenţiei divine supranaturale manifestate atât de evident încât chiar şi 
o lume sceptică este convinsă că există un Dumnezeu care stăpâneşte şi răstoarnă afacerile 
oamenilor şi naţiunilor.

8. Acestea,  prieteni,  au  fost  Comorile  din  Tenach  pe  care  le-am  descoperit  în  mesajele 
noastre anterioare şi care au tras cortina peste drama divină a profeţiei de prezicere din 
sfera pe care am investigat-o.

Interesul ne-a fost trezit în mod natural la vederea spectacolului profetic care ar fi putut constitui 
o provocare pentru resursele tehnice şi creative combinate ale industriei cinematografice moderne, 
în încercarea de a-l prezenta. 

Dar  încă  ceva.  În  minţile  noastre  şi-a  făcut  loc  nedumerirea  când,  pe fundalul  spectaculos  şi 
multicolor al profeţiei divine de prezicere, am zărit Statul Israel, Medinat Yisrael, aşa cum este el 
astăzi.

Exista oare o relaţie posibilă sau potenţială între profeţii şi prezent? La urma urmei, Israel se găsea 
din nou în ţara lui, iar la nord se afla o putere anti-teocratică şi nedumnezeiască impunătoare, 
ameninţătoare nu numai pentru Israel, după cum am mai spus, ci pentru întreaga lume.

Dându-ne seama de importanţa cercetărilor noastre, vă amintiţi probabil că exact în acest loc am 
împărţit subiectul abordat în două secţiuni distincte, cu aceeaşi precizie cu care un măr poate fi 
tăiat  în  două  jumătăţi.  Prima  secţiune  şi-a  propus  să  stabilească  declaraţiile  efective  ale 
Scripturilor divine; a doua secţiune a devenit o zonă în care ne-am simţit liberi să ne exprimăm 
opiniile omeneşti imperfecte, recunoscând bineînţeles că aşa stau lucrurile. Probabil că în prima 
secţiune am şi dogmatizat puţin, în timp ce în a doua ne-am rezumat la presupuneri. 

În  cadrul  circumferinţei  luminoase  a  revelaţiei  scripturale  exprimate  putem cutreiera  parcurile 
spirituale ale perspectivelor pozitive, distincte şi destul de clare, nu numai pentru a ne satisface 
dogmatismul galvanic, ci şi pentru a justifica pozitivismul său exuberant.

Totuşi, dacă ridicăm zăvorul şi trecem din această zonă dincolo de revelaţia divină, pe tărâmurile 
mai nesigure ale opiniei şi  deducţiei umane – tărâmuri legitime şi  de dorit, atât timp cât sunt 



recunoscute ca fiind păreri omeneşti – certitudinea trebuie să dispară; pozitivismul trebuie să ia 
pauză; fanatismul trebuie să pălească şi dogmatismul trebuie să se ghemuiască pe salteaua lui şi 
să moţăie.

Admiţând că ne aflam în zona speculaţiei umane, ne-am permis să sugerăm – doar să sugerăm – 
tipare  de  deducţie  care  indicau  posibila  identitate  a  lui  Gog şi  a  partizanilor  lui,  ca  fiind  de 
exemplu, Uniunea Sovietică modernă, satelitul Germania şi o Confederaţie Arabă Para-Islamică ce 
înconjoară Israelul restaurat.

Deducţii ulterioare ne-au determinat să privim la Şeba, Dedan şi Tars ca fiind ţări arabe asociate 
cu naţiuni aflate sub influenţă britanică şi cu S.U.A. care fie protestează, fie duc tratative. Oferind 
această sugestie, am avut grijă să subliniem şi să ne delimităm complet de teoriile nescripturale, 
neistorice şi  anti-semitice, aşa-numite „britanico-israeliene”, cu care nu sunt de acord absolut 
deloc.

Astfel am căutat să identificăm locul şi circumstanţele din care provine ameninţarea Israelului şi 
suntem de părere că v-am supus atenţiei o prezentare completă care se recomandă ca fiind demnă 
de a fi analizată cu calm, inteligenţă şi fără emoţii puternice.

Când am început  această  aventură  în  profeţiile  lui  Ezechiel,  am solicitat  privilegiul  companiei 
voastre, promiţându-vă că mă voi strădui să evit senzaţionalul ieftin şi extravaganţa nedemnă şi să 
caut să vă ghidez gândurile de-a lungul unor drumuri serioase şi demne de încredere.

Sunt încurajat constatând că mi-am ţinut promisiunea, lucru pe care l-am dedus din căldura şi 
aprobarea exprimate cu mult har în scrisorile pe care mi le-aţi adresat.

„Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!

Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!

Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea! Amin.”

Dr. Lawrence Duff-Forbes
(1900-1964)
Director fondator al David House Fellowship Inc.
Acest articol este un extras din seria radiofonică foarte populară, „Treasures From the Tenach” – 
„Comori  din  Tenach”,  care  este  şi  transcrisă.  Atât  versiunile  audio  (tastaţi  MP3  tab,  apoi 
„022panoramicnexus.mp3”) cât şi cele în scris sunt disponibile gratuit la www.thevineyard.org.au
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