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Sesiunea 782
EZECHIEL Cap. 6:9-7:24

Dragi prieteni revenim la profeţiile lui Ezechiel şi vă reamintesc că în ultimul din
mesajele prezentate de profet, Dumnezeu începuse să pronunţe judecata împotriva
întregului Israel.
Acum, trebuie amintit aici că în zilele lui Ezechiel, au existat unii cărora li sa făcut
scârbă de rău, sau pocăit din pricină că erau încă apropiaţi de Dumnezeu.
De fapt aceasta înseamnă pocăinţa. Dacă nu ţi se face silă de tine însuţi ori de câte
ori te pui în slujba diavolului, înseamnă că nu eşti un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să fim
atenţia la aceste reacţii faţă de păcat.
Dar să mergem mai departe şi vom relua lectura capitolului 6 începând cu versetul
10: Ezec 6:10
v.10 Şi vor şti că Eu sînt Domnul, şi că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimete toate
aceste rele.
Atunci când cineva devine conştient de păcatul său şi îi este scârbă de el va ajunge
la o cunoaştere tot mai profundă a lui Dumnezeu. Iată ce spune Dumnezeu aici:
„Şi vor şti că Eu sunt Domnul.” Lucrul acesta este spus de trei ori în acest capitol şi
este un alt rezultat al judecăţii lui Dumnezeu.
Din păcate nu este un rezultat pe care să-l vedem şi în zilele noastre. În loc să
recunoască mana lui Dumnezeu, oamenii afirmă chiar că Dumnezeu nici nu există. Ei
susţin că dacă ar exista, Dumnezeu iar ajuta permanent.
Mă întreb de unde ne-o fi venit nouă oamenilor ideea aceasta.
Dumnezeu judecă păcatul. Oamenii se răzvrătesc împotriva acestei idei; nu vor ca
Dumnezeu săi judece. Dacă vrei, îţi poţi crea un dumnezeu după chipul si asemănarea ta,
însă Dumnezeul cel adevărat tot va exista. Poţi săţi doreşti ca El să dispară, însă lucrul
acesta nu se va întâmpla. El va judeca în continuare.
Ezec 6:13
v.13 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, cînd morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul
altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vîrfurile munţilor, subt orice copac verde, subt
orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămîie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.
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Dacă privim în istoria poporului evreu constatăm cu uşurinţă că există asemenea
momente când numărul morţilor din mijlocul acestui popor a depăşit orice imaginaţie.
Versetul acesta s-a împlinit atât în timpul invaziei babiloniene dar şi în timpul celui
de a-l doilea război mondial când Hitler a căutat distrugere tuturor evreilor. Au fost foarte
mulţi evrei care atunci au văzut mâna lui Dumnezeu sprijinindu-i şi atunci au acceptat
planul lui Dumnezeu pentru mântuirea acestei lumi, plan din care face parte şi Domnul
Isus.
Odată, am primit o scrisoare de la o fată ai cărei părinţi au murit în camerele de
gazare, iar ea a mărturisit că această experienţă îngrozitoare a reprezentat calea ei către
mântuire.
Şi noi trebuie să recunoaştem mâna lui Dumnezeu  El este un Dumnezeu sfânt.
Dacă el nu şia cruţat nici propriul Fiu, ci La lăsat să moară pentru păcatele noastre, cum
pot crede păcătoşii că se pot sustrage judecăţii Lui?
În cazul evreilor din timpul lui Ezechiel, Dumnezeu afirmă clar şi răspicat care este
motivul pentru care îi pedepseşte: „Altarele lor de pe orice deal înalt.”
Dragul mei, judecata lui Dumnezeu este încă deasupra ţării. Multora le place să
vorbească despre ţara în care „curge lapte şi miere.” Să nu ne înşelăm singuri! Astăzi, ţara
nu mai este aşa. Poporul nu se întoarce la El, iar judecata Lui este asupra ţării.
Ezec 6:14
v.14 Îmi voi întinde mîna împotriva lor, şi voi face ţara deşartă şi pustie, dela pustie pînă la
Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Şi vor şti că Eu sînt Domnul.“
Nu ştiu ce este „pustia spre Dibla” dar am văzut de curând câteva reportaje ce
aveau ca temă ţinuturile secetoase din Israel. Nu cred că îşi doreşte cineva să locuiască în
acele zone. Dar, din toate aceste lecţii, poporul va recunoaşte intervenţia lui Dumnezeu:
„Şi vor şti că eu sunt Domnul”.
Dragii mei să nu uităm, acesta este scopul pentru care Dumnezeu aduce judecata:
ca omul să ştie că eu sunt Domnul!” Dacă nu vrem să-l recunoaştem pe El din
binecuvântările pe care El ni le dă, îl vom cunoaşte cu siguranţă în timpul judecăţii.
Capitolul 7 conţine cel deal doilea mesaj de judecată împotriva întregului ţinut al lui
Israel. În capitolul 5, mesajul lui Ezechiel era adresat Ierusalimului, dar acum are în
vederea întreaga ţară. Ierusalimul nu fusese încă distrus şi, deşi cei mai muţi dintre
locuitori fuseseră luaţi din ţară, mulţi încă rămăseseră în ea.
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Insă, evenimentele care se petrecuseră deja nui determinaseră să se întoarcă la
Domnul aşa cum ar fi trebuit să facă, cu excepţia a câtorva dintre ei. Dar să vedem care
este cel de al doilea mesaj al lui Ezechiel, mesaj care începe cu o frază dej cunoscută
nouă: Ezec 7:1
v.1 Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
Ezechiel transmite poporului Israel ce spune Dumnezeu. Primul mesaj, transmis în
capitolul 6, a început cu aceleaşi cuvinte. Ezec 7:2
v.2 ,,Şi tu, fiul omului, ascultă: aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre ţara lui Israel:
,Vine sfîrşitul, vine sfîrşitul peste cele patru margini ale ţării!
Judecata urma să se abată asupra ţării, afectând bineînţeles si poporul aflat în ţară.
În Cuvântul lui Dumnezeu, ţara şi poporul lui Israel sunt totdeauna luate împreună.
În acest mesaj este adăugat un nou element la profeţia lui Ezechiel  este vorba
despre distrugerea finală a Ierusalimului şi a ţării. Deportarea finală se va produce şi
etatea va fi distrusă. Ezec 7:3
v.3 Acum vine sfîrşitul peste tine; Îmi voi trimete mînia împotriva ta, te voi judeca după
faptele tale. Şi te voi pedepsi pentru toate urîciunile tale.
Mesajul acesta este prezentat sub forma minunată a poeziei ebraice şi din acest
capitol aş dori să vă citez o foarte frumoasă traducere a Dr. A.C. Gaebelein, care a făcut o
traducere literală, poetică a acestui pasaj. Iată traducerea făcută de el versetelor 13:
Şi Cuvântul lui Iahve a venit la mine, spunând: „Şi tu, fiul omului, iată ce spune
Iahve ţării lui Israel:
Vine sfârşitul! Sfârşitul
Asupra tuturor celor patru colţuri ale ţării.
Acum vine sfârşitul asupra ta,
Şi Eu voi trimite mânia Mea asupra ta
Şi te voi judecat după căile tale
Şi voi întoarce împotriva ta toate urâciunile tale.
Dumnezeu îi spune lui Israel „Te voi judeca după căile tale.” Judecata şi pedeapsa
vor fi conforme cu nelegiuirea.
Trebuie să ne punem şi noi întrebarea: „Cât este de grav să te declari creştin dar,
de fapt, să fii un fals credincios? Cât este de grav să fii membru în biserică şi să nu fii
mântuit? ” Aceste întrebări ating punctul cel mai sensibil.
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Totdeauna am spus că aş prefera să fiu un necredincios, în cel mai depărtat colţ al
Africii şi să mă închin unui idol, decât să fiu membru întro biserică, să stau în bancă, să
mă declar creştin, dar să nuL cunosc pe Hristos ca Mântuitorul meu. Nu voi încerca să
spun ce le va face Dumnezeu necredincioşilor din Africa, ştie El. Voi vorbi însă despre
membrii bisericii care nu sunt mântuiţi. Aceasta este problema de astăzi, corespunzătoare
celei căreia i se adresează Ezechiel în vremea lui. El spune că responsabilitatea unui
astfel de om este mare, căci el cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu, dar şia întors spatele
către el. Cu cat aude mai mult, cu atât responsabilitatea lui este mai mare. Poţi fi sigur de
asta! Ezec 7:4-9
v.4 Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, şi nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după
faptele tale, cu toate că urîciunile tale vor fi în mijlocul tău şi ar trebui să te ajute. Şi veţi
şti că Eu sînt Domnul.‘
v.5

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, vine o nenorocire, o nenorocire
nemaipomenită!

v.6 Vine sfîrşitul, vine sfîrşitul; se trezeşte împotriva ta! Iată că a şi venit!
v.7 Îţi vine rîndul, locuitor al ţării! Vine vremea, se apropie ziua de necaz, şi nu de bucurie
pe munţi!
v.8 Acum Îmi voi vărsa în curînd urgia peste tine, Imi voi potoli mînia peste tine; te voi
judeca după faptele tale, şi te voi pedepsi pentru toate minciunile tale.
v.9 Ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar
că urîciunile tale vor fi în mijlocul tău, şi ar trebui să te ajute. Şi veţi ştii că Eu sînt
Domnul, cel ce loveşte!
Din nou, îngăduiţimi să vă ofer traducerea pe care o dă Gaebelein acestor versete:
„Şi ochii mei nu te vor cruţa
Şi nici milă nu voi avea de tine
Căci voi întoarcă căile tale împotriva ta
Şi nelegiuirile tale vor fi în mijlocul tău
Şi vei şti că Eu sunt Iahve.
Astfel vorbeşte Domnul Iehova!
Iată că vine răul  numai răul!
Sa ridicat împotriva ta! Iatăl venind!
Vremea vine şi ziua se aproprie,
Ziua necazului.
Şi va dispărea strigătul de bucurie de pe munţi;
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În curând îmi voi vărsa mânia împotriva ta
Şi o voi împlini împotriva ta.
Te voi judeca după căile tale,
Şi voi ridica împotriva ta nelegiuirile tale.
Ochiul meu nu te va cruţa şi nu voi avea milă de tine.
După căile tale îţi voi face
Şi nelegiuirile tale vor fi în mijlocul tău,
Şi vei şti că eu sunt Iahve, pentru totdeauna.
Acesta este un pasaj extraordinar din Scriptură, care, îndrăznesc să spun, este
foarte puţin abordat astăzi, fiind complet necunoscut multora dintre membrii bisericilor
noastre. Probabil că cineva îmi va replica „Păi, pasajul acesta aparţine Vechiului
Testament şi de aceea este diferit.”
Dragul meu prieten,

limbajul lui Ezechiel este unul potolit în comparaţie cu

Apocalipsa şi cu ceea ce spune Domnul Isus în Matei 25. Se poate spune că Ezechiel
vorbeşte sfios aici, în comparaţie cu multe din pasajele Noului Testament. Dumnezeul
Noului Testament este acelaşi cu cel al Vechiului Testament, şi va pedepsi păcatul
indiferent de vreme.
Am vorbit în capitolul anterior despre tânărul rabin evreu care nu credea în
existenţa lui Dumnezeu pentru că nu putea accepta ce sa întâmplat cu cele şase milioane
de evrei din vremea lui Hitler. Ce vreau să spun este că lucrul acesta ar trebui să fie un
avertisment pentru biserica lui Dumnezeu din zilele noastre. Va judeca Dumnezeu? Da!
Nu este de mirare că Pavel spune „ Ca unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe
oameni, căutăm să-i încredinţăm; dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi
voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.” (2 Cor 5:11).
Mulţi se joacă astăzi dea biserica, făcând din lucrul acesta ceva ieftin. Fac caz de
credinţa lor, de dedicarea lor dar nu au un devotament deplin faţă de Hristos. Aceasta este
tragedia vremurilor noastre. Problema noastră nu este că nu avem destui membri în
biserici, ci că avem prea mulţi care nu sunt creştini adevăraţi.
Cu mulţi ani în urmă, a existat un mare predicator care a făcut următoarea
afirmaţie: „Un membru rece al bisericii face mai mult rău cauzei lui Hristos decât un ateu
gălăgios şi blasfemiator.” Are dreptate!
Dragii mei, mesaje de genul celor transmise de Ezechiel nu au fost bine primite nici
în vremea lui, nici astăzi.
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Ezec 7:10-14
v.10 Iată ziua! Iată-o că vine! Îţi vine rîndul! Înfloreşte toiagul, odrăsleşte mîndria!
v.11 Sîlnicia s’a înălţat, ca să slujească de toaiag răutăţii; nu mai rămîne nimic din ei, nici
din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăţia lor! Şi nimeni nu-i boceşte!
v.12 Vine vremea, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mîhnească
vînzătorul! Căci izbucneşte mînia împotriva întregei lor mulţimi.
v.13 Nu, vînzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vîndut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii;
căci proorocia împotriva întregei lor mulţimi nu va fi schimbată, şi din pricina nelegiuirii
lui niciunul nu-şi va păstra viaţa.
v.14

Sună trîmbiţa, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă; căci urgia Mea

izbucneşte împotriva întregei lor mulţimi.‘
Iată din nou cum traduce Gaebeleinen acest pasaj:
Iată Ziua! Iato, vine!
Pedeapsa înaintează:
Nuiaua a înflorit, mândria a zămislit.
Violenţa sa ridicat şi sa făcut un toiag al răutăţii
Nici unul dintre ei nu va mai rămâne, nici unul din mulţimea lor
Nici bogăţia lor; nimeni nu va plânge pentru ei
Vremea a sosit, ziua s-a apropiat.
Să nu se bucure nici cel ce cumpără, nici cel ce vinde să nu plângă,
Căci mânia se va abate peste toată mulţimea.
Căci cel ce vinde nu se va întoarce la ce a vândut
Chiar dacă ar mai fi între cei vii..
Viziunea împotriva întregii mulţimi
Nu va fi luată înapoi.
Şi nimeni nuşi va scăpa viaţa prin nelegiuirea lui.
Au sunat trâmbiţa şi au pregătit totul,
Dar nici unul na plecat la bătălie;
Căci mânia mea este asupra întregii mulţimi.
Lucrul care caracterizează poporul acesta este faptul că erau o mulţime de
protestatari: ei erau pacifişti şi nu voiau să meargă la război. Refuzau să stea de partea a
ce este corect. Judecata a fost pronunţată şi, când duşmanul a venit, nu au avut la
îndemnă nici o soluţie pentru a încheia pace. Am menţionat anterior comentariul cuiva
care spunea: „Aceasta este epoca pacifismului, dar nu epoca păcii.”
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Este adevărat că astăzi oamenii sunt obosiţi de războaie, dar atâta vreme cât există
nelegiuire în om, Dumnezeu spune: „În cel rău nu este pace.” Isaia a repetat de trei ori
acest adevăr in profeţia sa.
Ezec 7:19
v.19 Îşi vor arunca argintul pe uliţe, şi aurul lor le va fi o scîrbă. Argintul sau aurul lor nu
poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le
umple măruntaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor.
Prea adesea astăzi se crede că atotputernicul ban poate rezolva orice problemă a
vieţii. Se cheltuiesc miliarde de dolari căutând pacea şi în ciuda acest eforturi auzim
vorbindu-se din ce în ce mai mult despre conflicte şi războaie.
E bine să ai bani, dar ei nuţi vor rezolva problemele. Aceasta este ce spune
Dumnezeu aici lui Israel care a crezut că a strâns destulă bogăţie care îi va putea proteja.
Nu sa întâmplat aşa.
Ezec 7:20-22
v.20 Se făleau cu podoaba lor măreaţă, şi cu ea au făcut icoanele urîciunilor lor, ale
idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scîrbă pentru ei.
v.21

O voi da de jaf în mînile străinilor, şi ca pradă nelegiuiţilor pămîntului ca s’o

pîngărească.
v.22 Îmi voi întoarce faţa dela ei, şi Mi se va pîngări Locaşul Meu cel sfînt; da, prădătorii
vor pătrunde în el, şi-l vor pîngări.
Aceasta este o descriere extraordinară a judecăţii lui Dumnezeu, dar dacă doriţi să
citiţi ceva şi mai uimitor şi care încă nu sa împlinit cu lumea aceasta, se găseşte în
Apocalipsa 18 şi 19, unde este descrisă distrugerea Babilonului negustorilor. Acolo este
vorba despre oamenii care se încred în marile lor afaceri, în acţiunile de pe piaţa
financiară sau în lumea bancară. Astăzi este vremea în care specialiştii în finanţe şi
guvernul sunt cei ce ne asigură că totul în viaţă merge bine. Un lucru asemănător sa
produs şi în vremea lui Ezechiel, dar lucrul acesta nu ia putut salva. Când au avut nevoie
de izbăvire, nimeni nu i-a putut salva.
Ezec 7:23,24
v.23 Pregătiţi lanţurile! Căci ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de sîlnicie.
v.24 Voi aduce popoarele cele mai rele, ca să pună mîna pe casele lor; voi pune capăt
mîndriei celor puternici, şi sfintele lor locaşuri vor fi pîngărite.
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„Ţara este plină de crime sângeroase iar cetatea este plină de violenţă”  ce
imagine fidelă a situaţiei din vremea noastră.
„Voi aduce popoarele cele mai rele ca să le ia casele”. Când evreii au auzit această
profeţie au râs, şi-au bătut joc, dar nu a trecut mult timp până când lucrurile s-au întâmplat
întocmai. Dumnezeu a îngăduit Babilonului, un neam păgân, să distrugă poporul Său.
Cred că şi alte popoare ar trebuie să-ţi pună mult mai serios problema relaţiei loc cu
Dumnezeu. Dumnezeu a demonstrat în această situaţie că El nu mântuieşte pe baza
tradiţiilor şi trecutului istoric al unui popor. Ceea ce el ia în consideraţie este credincioşia,
ascultarea de el şi aceasta pentru fiecare generaţie în parte.
Vedeţi, oamenilor nu le place să creadă mesajul lui Ezechiel, ci mai degrabă ar citi
Ioan 14. Nu mă înţelegeţi greşit, îmi place mult Ioan 14. Dar trebuie să ţinem minte că şi
Ezechiel 7 se află în Biblie. Nu ştiu de unde nea venit ideea că un capitol este mai
important şi trebuie citit mai mult decât celălalt. Trebuie săi acordăm şi lui Ezechiel 7 un
timp egal şi săi dăm voie să prezinte clar mesajul pe carel conţine.
Chiar dacă el ne sperie, trebuie să-l citim cu atenţie. De fapt, ne sperie atunci când
ştim bine în ce situaţie ne aflăm având în vedere ascultarea de Dumnezeu.
Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă vieţile noastre şi să ne putem vedea
starea spirituală nu aşa cum ne place nouă să credem că este ci aşa cum o vede
Dumnezeu, Cel care pătrunde până în inimile noastre!

Fiţi binecuvântaţi!

