
NARAŢIUNEA PISCICOLĂ

DRAGI PRIETENI, aveţi  şi  voi amintiri plăcute despre o vacanţă în cursul căreia aţi  străbătut văi 
încântătoare,  bogate  în  verdeaţă,  în  timp ce  urcaţi  spre  un  pisc  care  v-a  răsplătit  apoi  cu  o 
panoramă extraordinară a teritoriului pe care tocmai îl străbătuserăţi pentru a ajunge acolo? Cred 
că mulţi dintre noi îşi pot aminti o astfel de experienţă.

Ei bine, aşa ceva ne stă înainte chiar acum. Am ajuns la o ridicătură, un vârf înalt, grandios, în 
mesajul nostru de până acum. Staţi jos pentru câteva clipe şi contemplaţi zonele minunate prin 
care am călătorit împreună în aceste mesaje.

Acolo, în depărtare, vedem cum drumul nostru a unduit prin regiunile fermecătoare ale prezicerii 
Scripturale, convingându-ne că există cu adevărat un anume fenomen numit profeţia divină de 
prezicere.

Apoi, o altă  descoperire irezistibilă  ne-a captat interesul: restaurarea Israelului ca naţiune este 
unul dintre subiectele incluse în această profeţie divină de prezicere.

Paşii noştri iuţi ne-au purtat apoi prin oracolele lui Ezechiel unde am descoperit că el a profeţit o 
restaurare naţională a Israelului urmată de o invazie impresionantă a Ţării Sfinte de către o putere 
măreaţă anti-dumnezeiască, al cărei scaun şi centru erau indicate ca fiind situate din punct de 
vedere geografic la nordul Israelului. 

Ezechiel  ne  descoperă  că  această  invazie  nelegiuită  va  fi  abandonată  datorită  intervenţiei  lui 
Dumnezeu care va face ca invadatorii să se retragă, împleticindu-se sub lovitura neaşteptată a 
interpunerii Divine.

În  continuare  Ezechiel  arată  că  această  intervenţie  divină  în  istoria  umană  are  un  caracter 
inconfundabil,  întreaga  omenire  fiind  convinsă  că  Însuşi  Dumnezeu  Şi-a  interpus  în  mod 
intenţionat puterea şi protecţia în numele poporului Său Israel.

În  timp  ce  examinam  astfel  tabloul  Israelului  restaurat  pictat  de  Ezechiel,  înrămat  în  cadrul 
Scripturilor  şi  atârnat  pe peretele  solid  al  profeţiei  divine de prezicere,  n-am putut  să  nu ne 
îndreptăm privirea spre tabloul Israelului restaurat realizat de pensula timpului, înrămat în rama 
şocantă  a  celor  două  Războaie  Mondiale  şi  atârnat  pe  peretele  la  fel  de  real  al  istoriei 
contemporane.

Recunoscând pe faţă că curiozitatea nu este o trăsătură exclusiv feminină, ne-am întrebat dacă nu 
există o legătură pertinentă între tabloul profetic al lui Ezechiel şi starea prezentă a Israelului.



Aceasta este o întrebare ademenitoare care ne duce spre dogmatism deoarece, descriind ceilalţi 
actori naţionali participanţi la această dramă profetică, Ezechiel îi numeşte în funcţie de rădăcinile 
lor primare, nefolosind nume legate de acţiunile lor ulterioare.

Totuşi, fiind suficient de justificaţi în a lega profeţia lui Ezechiel de un timp viitor, suntem probabil 
la fel de justificaţi în dorinţa de a afla identitatea actuală a naţiunilor menţionate de profet.

Aceasta este cu adevărat o încercare ispititoare şi nu vom ezita să coborâm de pe vârful pe care 
am urcat ca să admirăm panorama subiectului nostru, pentru a pătrunde pe teritoriile speculative 
care ne stau în faţă, îmbiindu-ne să le explorăm.

Totuşi, înainte de a porni împreună cu bucurie spre aceste noi regiuni, să ne reamintim că sunt 
regiuni noi, distincte şi diferite.

Până acum ne-am mişcat în apele sigure ale revelaţiei Divine. De acum ne vom aventura să intrăm 
în provincia precară a speculaţiei umane, în care piciorul ne este mai puţin sigur, iar cărarea mai 
slab conturată.

Simt că trebuie să accentuez diferenţa dintre revelaţia Sfintei Scripturi şi rezultatele acumulate ale 
speculaţiei umane. 

Permiteţi-mi să subliniez din nou că Sfânta Scriptură este una, iar speculaţia umană este alta. Dacă 
Scriptura afirmă ceva cu claritate, putem dogmatiza; dacă este vorba doar de speculaţii, putem 
deduce.

Cu privire la ceea ce am spus în mesajele anterioare, măsura în care am fost credincios Scripturii, 
este măsura în care dogmatica mea se justifică. 

Încercând acum să stabilesc identitatea naţiunilor menţionate de Ezechiel, mă aventurez în ape 
necunoscute. De aceea vă atrag mereu atenţia; nu dogmatica, ci deducţia este elementul cheie din 
această secţiune a mesajelor mele. 

Dacă deducerile mele se vor dovedi incorecte, ele sunt până la urmă doar deducerile mele şi nu 
pretind că aş fi infailibil.

În plus, dacă concluziile mele sunt incorecte, ar trebui să fiţi în dezacord cu ele şi nu cu Scriptura.

Înainte de a părăsi teritoriul sigur al afirmaţiei biblice pentru a intra pe teritoriul nesigur al opiniei 
umane, permiteţi-mi să fac o referire la capitolul 10 din Genesa.



Ranke spune următoarele despre acest pasaj din Scriptură:

„Este imposibil  să  citeşti  acest  capitol  fără  a  vedea că  aici  apare ceva diferit  de restul 
istoriei,  şi  că  mândria  naţională  şi  separarea pe care le  vedem oriunde altundeva sunt 
subjugate aici în totalitate de ideea religioasă conform căreia toate seminţiile pământului 
sunt legate unele de altele prin descendenţa comună din Sem, Ham şi Iafet.”

Trebuie într-adevăr să ne amintim că după Marele Potop întreaga rasă umană s-a tras din Noe şi 
cei trei fii ai săi, Sem, Ham şi Iafet; dar acest fluviu larg al omenirii Neamurilor s-a murdărit atât de 
tare cu păcatul, încât Dumnezeu a fost gata să selecteze un pârâu constând în Avraam şi urmaşii 
lui, prin care să-şi împlinească planul răscumpărător plin de dragoste pentru întreaga omenire.

Înainte însă de a-şi îndrepta atenţia spre Israel, Dumnezeu pare să-şi ia un rămas bun temporar 
de la toate naţiunile dintre Neamuri de pe pământ. În capitolul 10 din Genesa el lasă o arhivă 
divină a originii lor, capitolul încheindu-se cu această afirmaţie:

„Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au 
ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.”

Dragi prieteni, dacă ne-am arunca undiţa curioasă în bazinul curat al revelaţie Divine, am putea 
prinde nişte specimene interesante, deoarece printre cei şaptezeci de peşti naţionali diferiţi care 
înoată în acel rezervor etnic antic, observăm că nu puţini sunt cei care poartă nume identice cu 
cele treisprezece denumiri folosite de Ezechiel!  Să  aruncăm deci undiţa şi  să  vedem ce putem 
prinde!

Ah! Uite-l pe cel dintâi ichthos etnic! Un peşte mare numit Magog. Să-l întoarcem şi să-l privim cu 
atenţie. În capitolul 10 din Genesa, în al doilea verset, el apare ca fiind al doilea fiu al lui Iafet, iar 
Ezechiel foloseşte acest nume pentru o ţară sau un popor al cărui lider barbar este Gog. 

Despre Magog, Pliniu spune următoarele: „Hierapolisul cucerit de sciţi s-a numit apoi Magog.”

Sciţii şi triburile de dincolo de Munţii Caucaz erau cunoscuţi arabilor ca „Rus” iar grecilor ca „Ros.” 
Regiunea Sciţiei antice face parte astăzi din Uniunea Sovietică! Primul nostru peşte pare să poarte 
emblema secerei şi ciocanului, nu-i aşa?

Dar ce putem spune despre zona Munţilor Caucaz în care a ajuns să înoate în cele din urmă acest 
peşte iafetic? Ei bine, atlasul ne va arăta că Munţii Caucaz se întind de la Marea Caspică până la 
Marea Neagră. Mi s-a spus că cuvântul „Caucaz” derivă din două cuvinte orientale care înseamnă 
„Fortul lui Gog” sau „Cetatea lui Gog”. Este interesant să observăm că Munţii Caucaz se află în 
sudul Uniunii Sovietice şi constituie o fortăreaţă naturală care protejează Rusia zilelor noastre. Am 



capturat un peşte destul de interesant, nu-i aşa? În următorul mesaj vom arunca din nou undiţa în 
acest bazin. Putem fi siguri că vom prinde şi alte specimene remarcabile! Sper să fiţi acolo când îi 
scoatem!
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