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"Publicaţți,	  şi	  nu	  ascundeţți	  nimic!"	  

	  

	  

18	  aprilie	  2005	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  	  

	  	  

Noi	  credem	  că	  istoria	  poporului	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  înregistrată	  şi	  slujeşte	  scopului	  
final	  ca	  o	  generaţție	  de	  oameni	  să	  înţțeleagă	  corect	  cele	  trei	  mari	  domenii	  din	  marea	  controversă,	  
deformate	  de	  “eforturile	  permanente”	  ale	  vrăjmaşului	  lui	  Dumnezeu:	  Caracterul	  lui	  
Dumnezeu,	  natura	  păcatului	  şi	  punctele	  în	  dispută	  din	  acest	  mare	  război	  spiritual.	  

Astfel,	  toate	  episoadele	  trecutului	  aruncă	  lumină,	  într-‐un	  fel	  sau	  altul,	  asupra	  
conflictelor	  şi	  evenimentelor	  din	  ultima	  generaţție.	  Pavel	  spune	  că	  toate	  au	  fost	  scrise	  pentru	  
generaţția	  care	  va	  vedea	  “sfârşitul	  veacurilor.”	  

În	  această	  lumină,	  Ieremia	  are	  o	  contribuţție	  importantă	  la	  clarificarea	  necunoscutelor	  
din	  vremea	  sfârşitului.	  El	  deplânge	  idolatria	  mascată	  dar	  profundă	  a	  poporului	  lui	  Dumnezeu,	  
prezenţța	  masivă	  a	  religiei	  Babilonului	  în	  teologia	  casei	  lui	  Israel	  şi	  confuzia	  spirituală	  
rezultată	  de	  aici.	  

Ieremia	  primeşte	  însărcinarea,	  destul	  de	  incomodă	  pentru	  oricine,	  de	  a	  demasca	  fără	  
rezerve,	  fără	  teamă,	  iminenta	  prăbuşire	  a	  imperiului	  visat	  şi	  ridicat	  de	  Nebucadneţțar.	  
Imperiul	  era	  fasonat	  conform	  “Planului”	  şi	  urmărea	  globalizarea	  politică,	  economică	  şi	  
religioasă	  a	  lumii.	  Evenimentul	  din	  câmpia	  Dura	  trebuia	  să	  fie	  actul	  de	  naştere	  al	  noului	  
imperiu	  global.	  Dar	  înainte	  de	  acest	  eveniment,	  Dumnezeu	  a	  anunţțat	  prin	  Ieremia	  că	  aşa	  
ceva	  nu	  se	  va	  întâmpla.	  Iată	  anunţțul	  Său:	  

“Daţți	  de	  ştire	  printre	  neamuri,	  publicaţți,	  şi	  ridicaţți	  un	  standard!	  Publicaţți,	  şi	  nu	  
ascundeţți	  nimic!	  Spuneţți:	  'Babilonul	  este	  luat!	  Bel	  este	  acoperit	  de	  ruşine,	  Merodac	  este	  
zdrobit!	  Idolii	  lui	  sunt	  acoperiţți	  de	  ruşine,	  idolii	  lui	  sunt	  sfărâmaţți!'”	  (Ier	  50:3	  KJV).	  

Apoi	  urmează	  imediat	  reacţția	  poporului	  ales	  la	  prăbuşirea	  Babilonului:	  “În	  zilele	  
acelea,	  în	  vremurile	  acelea,	  zice	  Domnul,	  copiii	  lui	  Israel	  şi	  copiii	  lui	  Iuda	  se	  vor	  întoarce	  
împreună;	  vor	  merge	  plângând	  şi	  vor	  căuta	  pe	  Domnul,	  Dumnezeul	  lor”	  (Ier	  50:4).	  

Văzând	  că	  şi-‐au	  pus	  speranţțe	  deşarte	  în	  fericirea,	  bunăstarea	  şi	  pacea	  promise	  de	  
globaliştii	  lumii,	  copiii	  lui	  Israel	  se	  vor	  întoarce	  plângând	  “împreună”	  şi	  vor	  căuta	  pe	  Domnul	  
lor.	  Ceea	  ce	  vrea	  să	  spună	  că	  până	  atunci	  nu	  prea	  şi-‐au	  bătut	  capul	  să-‐L	  caute,	  să-‐L	  cunoască	  
şi	  să-‐L	  aprecieze.	  Ameţțiţți	  de	  teologia	  lui	  Bel	  şi	  Merodac,	  încercând	  să	  creeze	  pe	  pământ	  
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paradisul	  pierdut	  şi	  alergând	  disperaţți	  după	  “unitate,	  creştere	  şi	  o	  altă	  calitate	  a	  vieţții,”	  ei	  nu	  
au	  reuşit	  să	  vadă	  că	  “Planul”	  urmărea	  în	  special	  asimilarea	  lor,	  spre	  a	  le	  închide	  gura.	  
Adevărul	  încredinţțat	  acelui	  popor	  încurca	  teribil	  proiectele	  strategilor	  planetari,	  iar	  gura	  
acelui	  popor	  putea	  fi	  cel	  mai	  bine	  închisă	  integrându-‐i	  în	  “Plan”	  şi	  oferindu-‐le	  o	  porţție	  
substanţțială	  din	  tortul	  colectiv.	  

Nu	  ştim	  cu	  precizie	  câţți	  au	  răspuns	  apelului	  lui	  Dumnezeu	  de	  a	  “da	  de	  ştire”	  şi	  de	  a	  
“publica”	  fără	  să	  “ascundă	  nimic”	  din	  descoperirea	  cerească.	  Alături	  de	  Ieremia,	  alţți	  câţțiva	  
autori	  au	  “publicat”	  despre	  inconsistenţța	  planurilor	  de	  grandoare	  ale	  Babilonului.	  A	  fost	  
suficient,	  căci	  tinerii	  lui	  Israel	  au	  reuşit	  să	  citească	  scrierile	  lor	  şi	  să-‐şi	  formeze	  o	  imagine	  
suficient	  de	  corectă	  pentru	  a	  lua	  poziţție	  mai	  târziu.	  Hanania,	  Mişael	  şi	  Azaria	  au	  ţținut	  cont	  de	  
“publicaţțiile”	  lui	  Ieremia,	  reuşind	  să	  reziste	  oricăror	  metode	  de	  spălare	  a	  creierelor	  
practicate	  în	  Babilon.	  Decizia	  lor	  eroică	  de	  a	  contesta	  religia	  globală	  impusă	  sub	  ameninţțare	  
a	  răsturnat	  planurile	  fanteziste	  ale	  strategilor	  caldeeni	  şi	  a	  pus	  o	  temelie	  autentică	  pentru	  
libertatea	  de	  conştiinţță	  în	  generaţțiile	  următoare.	  

Scrise	  pentru	  învăţțătura	  noastră,	  evenimentele	  acelor	  zile	  sunt	  o	  pildă	  pentru	  
scenariile	  prezente	  şi	  viitoare.	  Strategii	  globali	  sunt	  aceiaşi,	  iar	  Planul	  nu	  a	  suferit	  decât	  
îmbunătăţțiri	  estetice.	  Omenirea	  va	  fi	  chemată	  să	  se	  plece	  la	  picioarele	  chipului	  de	  aur,	  cu	  
promisiunea	  că	  suntem	  în	  stare	  să	  clădim	  o	  lume	  mai	  bună	  pentru	  mileniul	  trei,	  şi	  sub	  
ameninţțarea	  că	  toţți	  cei	  ce	  se	  opun	  sunt	  duşmanii	  civilizaţției	  umane.	  

Văzând	  cum	  aceste	  lucruri	  se	  pregătesc	  chiar	  sub	  ochii	  noştri,	  nu	  ar	  fi	  potrivit	  ca	  
poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  se	  întoarcă	  acum	  şi	  să	  caute	  cu	  toată	  inima	  pe	  Domnul,	  Dumnezeul	  
lor,	  pe	  care	  L-‐au	  pierdut	  sau	  L-‐au	  neglijat	  cu	  un	  secol	  în	  urmă?	  Şi	  nu	  este	  vremea	  să	  ascultăm	  
sfatul	  Domnului,	  dând	  de	  veste	  neamurilor	  şi	  “publicând”	  în	  biserică	  operaţțiunile	  oculte	  ale	  
duhurilor	  răutăţții	  din	  locurile	  cereşti?	  Gloatele	  confuze	  ale	  societăţții	  moderne	  au	  nevoie	  să	  
audă	  solia	  îngerului	  al	  treilea,	  înainte	  de	  a	  începe	  “să-‐şi	  dea	  sufletul	  de	  groază	  în	  aşteptarea	  
lucrurilor	  care	  se	  vor	  întâmpla	  pe	  pământ”	  (Luca	  21:26).	  Când	  “puterile	  cerului	  vor	  fi	  
clătinate”	  va	  fi	  prea	  târziu	  pentru	  oricine.	  

	  


