
NECESITATEA SUPREMĂ

DRAGI PRIETENI, în prezent atenţia noastră este îndreptată asupra anumitor capitole profetice ale 
lui Ezechiel, capitole selectate în mod special, deoarece par să arunce o lumină profetică asupra 
.Statul Israel, care, după cum ştiţi, a reapărut în istorie în data de 14 Mai 1948 ,מדינת ישראל

Echipaţi cu relieful verbal pus la dispoziţie de Ezechiel în capitolele 38 şi 39 ale cărţii sale, am 
trecut în revistă scena şi contextul unei invazii măreţe a Ţării Sfinte de către Gog şi hoardele lui în 
„vremurile de pe urmă”.

Apoi am observat şocul neaşteptat al interpunerii şi judecăţii divine căzute asupra invadatorilor din 
Tronul Dumnezeului lui Israel. 

În spatele acestei intervenţii divine în „afacerile” umane există un motiv adânc şi suveran, motiv 
mult mai adânc decât pare la prima vedere, motiv elocvent care duce la înfrângerea lui Gog şi a 
hoardelor sale.

Această lume este pe cale să afle că מדינת ישראל, Statul Israel, este un embrion plin de scop, norma 
incipientă a מלכות השמים, adică Împărăţia Cerurilor. Sunt convins că „Vie împărăţia Ta” nu este o 
cerere inutilă.

După cum am spus şi mai înainte, când Gog invadează Israelul „în vremurile de pe urmă”, el Îl 
invadează de fapt chiar pe Dumnezeu, iar intensitatea manifestărilor şi deplinătatea înfrângerii lui 
Gog vor convinge întreaga lume că a fost martora unui act de retribuţie divină.

Această recunoaştere va fi smulsă de pe buzele omenirii în general după cum declară Cel Veşnic în 
aceste cuvinte maiestuoase:

„Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, 
şi vor şti că Eu sunt Domnul.”

În continuare am plăcerea de a-l cita pe Rabi Dr. Fisch care în mod admirabil remarcă următoarele:

„Manifestarea  omnipotenţei  lui  Dumnezeu  în  înfrângerea  lui  Gog  şi  intervenţia  Lui  în  numele 
poporului Lui vor demonstra naţiunilor că suferinţa din exil a Israelului nu s-a datorat neputinţei 
Sale (adică a lui Dumnezeu) de a-l salva (pe Israel), ci păcatului lui (al lui Israel).”

Dragi prieteni, aceste cuvinte sunt necesare şi sosite la momentul potrivit. Israel trebuie să 
recunoască şi să accepte pur şi simplu că cumplita גלות, Galut, Dispersia, a fost un semn al 
nemulţumirii  divine  la  adresa  naţiunii  –  a  naţiunii,  vă  rog să  remarcaţi,  nu neapărat  a 



întregului  agregat  de  persoane  individuale  care  formează  naţiunea.  Observaţi  această 
diferenţă,  deoarece este foarte importantă.  Cât de mult mă  bucur să  vă  pot asigura că 
fiecare fiu şi fiică a lui Avraam are preţ în faţa Dumnezeului lui Israel şi este preaiubit în 
ochii Săi îndurători şi plini de har.

Dar naţiunea Israel, ca entitate naţională, mai are încă de învăţat o lecţie importantă. Din fericire, 
sunt convins că  eliberarea miraculoasă  a Israelului din strânsoarea cumplită  a lui Gog va avea 
efectul scontat şi asupra naţiunii Israel, iniţiind probabil procesul examinării de sine naţionale a 
Israelului, care va duce în cele din urmă la pocăinţa naţională a Israelului de marele său păcat 
naţional.
Îmi permiteţi acum să revin asupra unui lucru pe care l-am menţionat în al nouălea mesaj din 
această serie?

În acel  mesaj  v-am condus spre poarta speranţei  pentru Israel  ca naţiune şi,  deschizând larg 
poarta,  v-am invitat  să  aruncaţi  o privire asupra unui tărâm profeţit  al  prosperităţii  naţionale, 
înverzit datorită promisiunii divine în trei dimensiuni binecuvântate.

Scena este înmiresmată  datorită שכינה   divine, Prezenţa Şekina, משיח,  Mesia cel promis, Prinţul 
Păstor care garantează sufletului lui Israel un Sabat lung al prosperităţii şi siguranţei monarhice.

A doua dimensiune a fericirii este revărsarea darului unei productivităţi supranaturale peste solul 
Israelului, garantând trupului lui Israel prosperitate şi siguranţă materială.

A treia dimensiune a extazului constă în împlinirea promisiunii lui Dumnezeu prin Moise şi profeţi 
a revărsării celei de-a doua tăieri împrejur, tăierea împrejur a inimii, care garantează Duhului lui 
Israel prosperitate multiplă adusă de renaşterea sa spirituală.

Mult prea neglijatul profet Zaharia vorbeşte despre o mare pocăinţă în capitolul al doisprezecelea 
al cărţii sale, unde declară, devenind gura lui Dumnezeu: 

„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi 
de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum 
plânge cineva pe singurul lui fiu ...”

Profetul Osea vesteşte că după îndelungatul Galut, „copiii lui Israel se vor întoarce, şi vor căuta 
pe Domnul, Dumnezeul lor, şi pe împăratul lor David; şi vor tresări la vederea Domnului şi a 
bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.” (Osea 3:5)



Observaţi, prieteni, că expresia lui Ezechiel „în vremurile de pe urmă” este exact fraza pe care o 
foloseşte  şi  Osea,  „în vremurile  de pe urmă”.  Am văzut  că  acest  termen se referă  la  epoca 
mesianică.

Acum, în timp ce această frază acţionează în fiecare caz precum un mâner care ne ajută să ridicăm 
prezicerile din momentul rostirii  lor şi  să  le plasăm cu reverenţă  în zona cronologică  generală 
căreia îi aparţin din punct de vedere profetic, totuşi trebuie să rezistăm tentaţiei de a amplasa 
ambele depozite ale prezicerii divine în aceeaşi pătrăţică din calendar, forţând astfel o coincidenţă 
nepermisă şi neintenţionată de Divinitate.

De aceea, tot ceea ce vreau să vă sugerez este că înfrângerea totală a lui Gog ar putea sugera acea 
pocăinţă  naţională  prevestită  care  deschide  larg  poarta  binecuvântării  naţionale  şi  bunăstării 
pentru Israel.

Această pocăinţă naţională este urmată de harul şi iertarea divină. Versetele finale din capitolul 39 
al profeţiei lui Ezechiel se numără printre cele mai emoţionante şi glorioase versete din întreaga 
Scriptură.

Cel  mai important aspect al  acestei  revelaţii  divine este regenerarea Israelului  „căci voi turna 
Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.” (39:29)

Israel este reaşezat în voia directivă a scopurilor binefăcătoare ale lui Dumnezeu pentru omenire 
şi,  în cele din urmă,  împlineşte întregul scop iniţial al chemării  divine ca mijloc pământesc de 
binecuvântare şi guvernare a lui Dumnezeu.
Faptul că interpretăm corect scopul general al profeţie lui Ezechiel este evident în următoarele 
fragmente citate din surse iudaice şi generale:

„Una dintre profeţiile lui Ezechiel (Ezechiel 38 şi 39) are de-a face cu Gog, din ţara lui Magog, care 
este prinţ al Meşecului şi Tubalului. El urmează să devină un mare cuceritor, care stăpâneşte peste 
multe naţiuni, dar care în cele din urmă îşi va găsi sfârşitul pe munţii lui Israel (Palestina) într-o 
mare  catastrofă  însoţită  de  cutremur,  plăgi,  foc  şi  măcel  în  interiorul  său.  Rezultatul  va  fi 
eliberarea finală a Israelului.”

Am citat din Enciclopedia Universală Iudaică (Vol. 5, pag. 10) şi din aceeaşi sursă vă prezint 
şi următoarele citate:

„Când profeţia  lui  Ezechiel  nu s-a împlinit  în vremea lui,  ea a fost  atribuită  treptat,  odată  cu 
dezvoltarea escatologiei iudaice, sfârşitului lumii.” Permiteţi-mi să-l citez din nou pe Rabi Dr. S. 
Fisch. „În literatura rabinică, se face deseori referire la Gog şi Magog (cel din urmă ca şi individ) ca 
fiind liderii unei armate ostile Israelului înainte de sosirea lui Mesia.”



Enciclopedia Britanică, afirmă într-un articol pertinent că Gog este „numele unei puteri mari 
anti-teocratice,  destinată  să  se  manifeste  în  lume  imediat  înainte  de  inaugurarea 
dispensaţiei finale.”

Consider că  aceste citate rezumă  cu acurateţe rezonabilă  scopul general al destinului măreţ  al 
Israelului şi al profeţiei lui Ezechiel pe această temă, precum şi tendinţa mesajului meu până în 
acest punct.

Se întreabă oare cineva care este natura păcatului naţional major pe care l-am menţionat în acest 
mesaj? Cred că nu este altul decât respingerea naţională şi oficială a Celui Trimis, Cel trimis de 
Dumnezeul lui Israel acum 2000 de ani şi a cărui respingere naţională a declanşat îndelungatul 
Galut.

Cred, cu o tărie pe care aş dori să v-o transmit şi dumneavoastră, că scenele profetice pe care ni le 
oferă Ezechiel sunt legate foarte strâns de cea de-a Doua Venire a lui Mesia care se dovedeşte a fi 
prezisul Prinţ Păstor Eliberator al poporului Său, deoarece el este descris de Isaia ca fiind nu doar o 
Lumină pentru Neamuri, ci şi Slava poporului Său Israel.

În următorul meu mesaj ne vom strădui să identificăm în nomenclatura lor actuală acele naţiuni la 
care se referă Ezechiel, verificând dacă ele mai există şi astăzi.
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