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"I-‐am	  înştiinţțat	  în	  toate	  dimineţțile"	  

	  

	  

Duminică,	  11	  martie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
Trei	  mari	  profeţți	  ai	  Vechiului	  Testament	  dezvăluie	  anumite	  realităţți	  cutremurătoare	  

ale	  bisericii	  vremii	  lor.	  Ei	  ne	  spun	  că	  aceasta	  nu	  este	  percepţția	  lor,	  ci	  descoperirea	  pe	  care	  au	  
primit-‐o	  de	  la	  Dumnezeu.	  Ieremia,	  Ezechiel	  şi	  Isaia	  ne	  confruntă	  cu	  o	  situaţție	  aproape	  
imposibil	  de	  acceptat.	  

Vă	  rog	  să	  vă	  gândiţți	  pentru	  o	  clipă	  că	  sunteţți	  membri	  ai	  acelui	  popor,	  şi	  ascultaţți	  cum	  
aceşti	  oameni	  vin	  în	  faţța	  bisericii	  şi	  vorbesc	  –	  în	  numele	  Domnului,	  spun	  ei	  –	  despre	  o	  
conspiraţție	  ameţțitoare,	  incredibilă.	  Cum	  reacţționaţți	  în	  faţța	  unor	  astfel	  de	  acuzaţții?	  Ce	  poziţție	  
luaţți?	  Vă	  umpleau	  de	  indignare,	  sau	  recunoşteaţți	  că	  acesta	  este	  adevărul	  din	  biserică?	  Îi	  
acuzaţți	  de	  defăimarea	  bisericii	  lui	  Dumnezeu,	  sau	  le	  mulţțumeaţți	  pentru	  definirea	  corectă	  a	  
realităţții?	  	  

Iată	  cum	  vorbea	  Ieremia:	  

“Căci	  am	  înştiinţțat	  pe	  părinţții	  voştri,	  din	  ziua	  când	  i-‐am	  scos	  din	  ţțara	  Egiptului	  şi	  până	  
în	  ziua	  de	  azi;	  i-‐am	  înştiinţțat	  în	  toate	  dimineţțile,	  zicând:	  ‘Ascultaţți	  glasul	  Meu!’	  

“Dar	  ei	  n-‐au	  ascultat,	  n-‐au	  luat	  aminte,	  ci	  au	  urmat	  fiecare	  pornirile	  inimii	  lor	  rele.	  
De	  aceea	  am	  împlinit	  asupra	  lor	  toate	  cuvintele	  legământului	  acestuia	  pe	  care	  le	  
poruncisem	  să-‐l	  păzească,	  şi	  pe	  care	  nu	  l-‐au	  păzit.	  

“Domnul	  mi-‐a	  zis:	  ‘Este	  o	  conspiraţție	  între	  bărbaţții	  lui	  Iuda	  şi	  între	  locuitorii	  
Ierusalimului.	  S-‐au	  întors	  la	  nelegiuirile	  celor	  dintâi	  părinţți	  ai	  lor,	  care	  n-‐au	  vrut	  să	  asculte	  
cuvintele	  Mele,	  şi	  s-‐au	  dus	  şi	  ei	  după	  alţți	  dumnezei	  ca	  să	  le	  slujească.	  Casa	  lui	  Israel	  şi	  casa	  lui	  
Iuda	  au	  călcat	  legământul	  Meu,	  pe	  care-‐l	  făcusem	  cu	  părinţții	  lor’”	  (Ier	  11:7-‐10).	  

	  Ezechiel:	  

“Mai	  marii	  lui	  conspiră	  în	  mijlocul	  lui,	  ca	  să	  înghită	  sufletele,	  ca	  un	  leu	  care	  răcneşte	  şi	  
îşi	  sfâşie	  prada;	  pun	  mâna	  pe	  bogăţții	  şi	  lucruri	  scumpe,	  şi	  măresc	  numărul	  văduvelor	  în	  
mijlocul	  lui.	  

“Preoţții	  lui	  calcă	  Legea	  Mea	  şi	  Îmi	  pângăresc	  lucrurile	  Mele	  Sfinte,	  nu	  fac	  nicio	  
deosebire	  între	  ce	  este	  sfânt	  şi	  ce	  nu	  este	  sfânt,	  nici	  nu	  învaţță	  pe	  oameni	  să	  facă	  deosebire	  
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între	  ce	  este	  necurat	  şi	  ce	  este	  curat,	  îşi	  întorc	  ochii	  de	  la	  Sabatele	  Mele,	  şi	  sunt	  pângărit	  în	  
mijlocul	  lor.	  

“Căpeteniile	  lui	  sunt	  în	  mijlocul	  lui	  ca	  nişte	  lupi	  care	  îşi	  sfâşie	  prada;	  varsă	  sânge,	  
pierd	  sufletele,	  numai	  ca	  să-‐şi	  potolească	  lăcomia	  de	  bani.	  

“Proorocii	  lui	  au	  pentru	  ei	  tencuieli	  de	  ipsos,	  vedenii	  înşelătoare,	  proorocii	  mincinoase.	  
Ei	  zic:	  ‘Aşa	  vorbeşte	  Domnul,	  Dumnezeu!’	  Şi	  Domnul	  nu	  le-‐a	  vorbit!”	  (Eze	  22:25-‐28).	  

	  Isaia:	  

“Ascultaţți,	  ceruri,	  şi	  ia	  aminte,	  pământule,	  căci	  Domnul	  vorbeşte:	  Am	  hrănit	  şi	  am	  
crescut	  nişte	  copii,	  dar	  ei	  s-‐au	  răsculat	  împotriva	  Mea.	  

“Boul	  îşi	  cunoaşte	  stăpânul,	  şi	  măgarul	  cunoaşte	  ieslea	  stăpânului	  său:	  dar	  Israel	  nu	  
Mă	  cunoaşte,	  poporul	  Meu	  nu	  ia	  aminte	  la	  Mine.	  

“Vai,	  neam	  păcătos,	  popor	  încărcat	  de	  fărădelegi,	  sămânţță	  de	  nelegiuiţți,	  copii	  stricaţți!	  
Au	  părăsit	  pe	  Domnul,	  au	  dispreţțuit	  pe	  Sfântul	  lui	  Israel.	  I-‐au	  întors	  spatele...	  

“Ce	  pedepse	  noi	  să	  vă	  mai	  dea,	  când	  voi	  vă	  răzvrătiţți	  din	  ce	  în	  ce	  mai	  rău?	  Tot	  capul	  
este	  bolnav,	  şi	  toată	  inima	  suferă	  de	  moarte!	  

“Din	  tălpi	  până-‐n	  creştet,	  nimic	  nu-‐i	  sănătos:	  ci	  numai	  răni,	  vânătăi	  şi	  carne	  vie,	  
nestoarse,	  nelegate,	  şi	  nealinate	  cu	  untdelemn:	  ţțara	  vă	  este	  pustiită,	  cetăţțile	  vă	  sunt	  arse	  de	  
foc,	  străinii	  vă	  mănâncă	  ogoarele	  sub	  ochii	  voştri,	  pustiesc	  şi	  nimicesc,	  ca	  nişte	  sălbatici.	  

“Şi	  fiica	  Sionului	  a	  rămas	  ca	  o	  colibă	  în	  vie,	  ca	  o	  covercă	  într-‐un	  câmp	  de	  castraveţți,	  ca	  
o	  cetate	  împresurată.	  

“Ascultaţți	  cuvântul	  Domnului,	  căpetenii	  ale	  Sodomei!	  Ia	  aminte	  la	  Legea	  
Dumnezeului	  nostru,	  popor	  al	  Gomorei!...	  

“Ce-‐Mi	  trebuie	  Mie	  mulţțimea	  jertfelor	  voastre,	  zice	  Domnul.	  Sunt	  sătul	  de	  arderile-‐
de-‐tot	  ale	  berbecilor,	  şi	  de	  grăsimea	  viţțeilor;	  nu-‐Mi	  place	  sângele	  taurilor,	  oilor	  şi	  ţțapilor.	  

“Când	  veniţți	  să	  vă	  înfăţțişaţți	  înaintea	  Mea,	  cine	  vă	  cere	  astfel	  de	  lucruri,	  ca	  să-‐Mi	  
spurcaţți	  curţțile?	  

“Nu	  mai	  aduceţți	  daruri	  de	  mâncare	  nefolositoare,	  căci	  Mi-‐e	  scârbă	  de	  tămâie!	  Nu	  
vreau	  luni	  noi,	  Sabate	  şi	  adunări	  de	  sărbătoare,	  nu	  pot	  să	  văd	  nelegiuirea	  unită	  cu	  
sărbătoarea!	  

“Urăsc	  lunile	  voastre	  cele	  noi	  şi	  praznicele	  voastre;	  Mi-‐au	  ajuns	  o	  povară,	  nu	  le	  mai	  
pot	  suferi.	  

“Când	  vă	  întindeţți	  mâinile,	  Îmi	  întorc	  ochii	  de	  la	  voi;	  şi	  oricât	  de	  mult	  v-‐aţți	  ruga,	  
n-‐ascult:	  căci	  mâinile	  vă	  sunt	  pline	  de	  sânge!”	  

“Spălaţți-‐vă,	  deci,	  şi	  curăţțiţți-‐vă!	  Luaţți	  dinaintea	  ochilor	  Mei	  faptele	  rele	  pe	  care	  le-‐aţți	  
făcut!	  Încetaţți	  să	  mai	  faceţți	  răul!”	  (Isa	  1:2-‐16).	  
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Aceasta	  era	  starea	  bisericii,	  spuneau	  ei,	  din	  perspectiva	  lui	  Dumnezeu.	  Cum	  
reacţționaţți?	  Cei	  de	  atunci	  s-‐au	  împotrivit	  furibund,	  pentru	  că	  ceea	  ce	  vedeau	  ei	  nu	  se	  
potrivea	  cu	  ceea	  ce	  li	  se	  spunea.	  

Putem	  înţțelege	  mai	  bine	  cum	  am	  fi	  reacţționat	  atunci,	  dacă	  ne	  uităm	  cum	  reacţționăm	  
astăzi	  la	  avertizările	  Martorului	  Credincios	  şi	  ale	  celor	  care	  vorbesc	  în	  aceeaşi	  notă.	  
Dumnezeu	  şi	  astăzi	  ne	  “înştiinţțează	  în	  fiecare	  dimineaţță”	  despre	  dezamăgirea	  Lui	  cu	  acest	  
popor,	  dar	  noi	  socotim	  că	  este	  vorba	  despre	  critică	  neloială	  şi	  defăimarea	  bisericii	  lui	  Hristos.	  

Repetăm	  istoria	  chiar	  fără	  o	  cât	  de	  mică	  suspiciune	  că	  pentru	  noi	  au	  fost	  scrise	  cele	  
de	  mai	  sus?	  


