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Bisericile	  creştine	  pregătesc	  de	  câţțiva	  ani	  un	  eveniment	  care	  urmează	  să	  aibă	  loc	  
duminica	  viitoare,	  15	  mai	  2005,	  duminica	  cincizecimii.	  Este	  vorba	  de	  o	  zi	  de	  rugăciune	  
globală,	  care	  să	  aducă	  binecuvântările	  pentecostale	  şi	  inaugurarea	  împărăţției	  lui	  Dumnezeu	  
pe	  pământ.	  

Organizatorii	  speră	  că	  “duminică,	  15	  mai,	  se	  va	  revărsa	  peste	  lume	  cea	  mai	  mare	  
putere	  cunoscută	  de	  oameni	  vreodată,”	  deoarece	  Dumnezeu	  a	  promis	  că	  atunci	  când	  
poporul	  Său	  se	  adună	  şi	  se	  roagă	  “cu	  o	  singură	  voce”	  într-‐o	  “singură	  zi,”	  El	  Îşi	  va	  descoperi	  
slava	  şi	  va	  binecuvânta	  naţțiunile	  pământului.	  

“Pe	  parcursul	  ultimilor	  cinci	  ani	  s-‐a	  născut	  şi	  se	  dezvoltă	  o	  viziune	  care	  va	  fi	  o	  
binecuvântare	  pentru	  milioanele	  de	  oameni	  de	  pe	  toate	  continentele.	  Acest	  vis	  a	  fost	  
speranţța	  multora,	  inclusiv	  a	  profeţților,	  iar	  acum	  a	  atins	  masa	  critică	  şi	  beneficiază	  de	  
tehnologia	  modernă	  spre	  a	  deveni	  o	  mare	  binecuvântare	  pentru	  pământ.	  Este	  fără	  discuţție	  o	  
chemare	  şi	  o	  mişcare	  a	  lui	  Dumnezeu.	  Curând,	  întreaga	  planetă	  va	  fi	  implicată”	  
(www.globaldayofprayer.com).	  	  	  

Noii	  apostoli	  ai	  ploii	  târzii	  vor	  umple	  duminică	  stadioane	  peste	  tot	  în	  lume,	  vor	  scanda	  
la	  unison	  rugăciuni	  proiectate	  pe	  ecrane	  uriaşe,	  conectate	  via	  satelit	  la	  alte	  locaţții	  unde	  se	  
desfăşoară	  extravaganţța	  spirituală.	  La	  nivel	  local,	  grupuri	  de	  rugăciune	  se	  adună	  după	  o	  
schiţță	  globală	  într-‐un	  lanţț	  al	  rugăciunii	  după	  fusul	  orar,	  urmărind	  să	  producă	  o	  asemenea	  
concentrare	  de	  energie	  încât	  să	  poată	  declanşa	  revărsarea	  Duhului	  Sfânt	  în	  ploaia	  târzie.	  

Aceste	  ritualuri	  seamănă	  de	  departe	  cu	  practicile	  New	  Age,	  importate	  din	  păgânismul	  
oriental.	  Creştinii	  au	  ajuns	  şi	  ei	  să	  creadă	  că	  Dumnezeu	  nu	  Se	  lasă	  convins	  decât	  atunci	  când	  
se	  acumulează	  o	  anumită	  “masă	  critică”	  de	  voinţță	  umană	  concentrată	  spre	  a	  obţține	  
binecuvântarea.	  

Acest	  lucru	  nu	  ne	  miră,	  deoarece	  raportul	  biblic	  descoperă	  şi	  el	  o	  asemenea	  
mentalitate	  viciată	  chiar	  la	  poporul	  ales.	  Teologii	  lui	  Israel	  practicau	  adevărate	  orgii	  spirituale	  
spre	  a	  obţține	  bunăvoinţța	  lui	  Dumnezeu.	  Priviţți	  ce	  făceau	  preoţții	  de	  la	  curtea	  lui	  Ahab	  pentru	  
a	  obţține	  un	  semn	  al	  aprobării	  din	  cer	  pe	  muntele	  Carmel.	  Au	  strigat	  toată	  ziua,	  au	  dansat	  în	  
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jurul	  altarului,	  şi-‐au	  făcut	  tăieturi	  pe	  corp,	  sperând	  că	  Domnul	  (Ba’al)	  le	  va	  răspunde.	  Nu	  a	  
răspuns	  nimeni.	  Cât	  de	  diferit	  a	  procedat	  Ilie,	  slujitorul	  Dumnezeului	  adevărat.	  O	  rugăciune	  
simplă,	  de	  câteva	  cuvinte,	  fără	  artificii	  de	  limbaj	  sau	  false	  pasiuni	  în	  voce,	  fără	  strigăte	  
guturale	  sau	  gesturi	  lipsite	  de	  bun-‐simţț,	  şi	  Dumnezeu	  a	  răspuns	  imediat.	  

Acelaşi	  exemplu	  a	  fost	  lăsat	  de	  Domnul	  Hristos.	  În	  toate	  lucrările	  Sale	  de	  vindecare,	  la	  
învierea	  lui	  Lazăr	  sau	  a	  altor	  persoane,	  nu	  a	  fost	  nevoie	  de	  strigăte,	  ţțopăituri,	  sau	  de	  lanţțul	  
rugăciunii	  organizat	  de	  ucenici.	  A	  fost	  suficient	  un	  singur	  gest,	  un	  cuvânt	  sau	  chiar	  un	  gând,	  şi	  
puterea	  vindecătoare	  a	  lui	  Dumnezeu	  intra	  în	  acţțiune.	  

În	  ziua	  cincizecimii,	  ucenicii	  nu	  au	  organizat	  sesiuni	  de	  rugăciune,	  nu	  au	  scandat	  
formule	  magice	  scrise	  de	  alţții,	  nu	  au	  repetat	  incantaţții	  oculte.	  În	  camera	  de	  sus,	  ei	  îşi	  
mărturiseau	  păcatele,	  îşi	  recunoşteau	  nebunia	  de	  a-‐L	  împinge	  pe	  Mesia	  în	  politica	  
internaţțională,	  vedeau	  mai	  clar	  ca	  niciodată	  deşertăciunea	  strategiilor	  omeneşti	  în	  lucrarea	  
lui	  Dumnezeu.	  Iar	  efectul	  imediat	  al	  ploii	  timpurii	  a	  fost	  descoperirea	  şocantă	  că	  Israel	  a	  
răstignit	  pe	  Mântuitorul	  lumii	  şi	  că	  este	  pe	  cale	  să	  alunge	  definitiv	  pe	  Dumnezeu	  din	  treburile	  
naţțiunii.	  “Voi	  L-‐aţți	  răstignit”	  a	  devenit	  subiectul	  principal	  al	  soliei	  lor,	  în	  ciuda	  opoziţției	  
oficiale,	  în	  ciuda	  ameninţțărilor	  cu	  moartea.	  

Ziua	  de	  rugăciune	  globală	  şi	  mentalităţțile	  din	  spatele	  ei	  afectează	  şi	  viaţța	  bisericii	  
rămăşiţței.	  Nici	  noi	  nu	  suntem	  imuni	  la	  proiecte	  de	  tip	  “lanţțul	  rugăciunii”	  sau	  “rugăciunea	  
necurmată.”	  Există	  planuri	  la	  nivelul	  diviziunilor	  care	  antrenează	  pe	  membrii	  bisericii	  în	  tot	  
felul	  de	  concentrări	  de	  forţțe,	  pe	  diverse	  subiecte,	  pe	  principiul	  referendumului.	  Ei	  speră	  că	  
Dumnezeu	  va	  binecuvânta	  o	  anumită	  lucrare	  dacă	  există	  un	  număr	  suficient	  de	  mare	  de	  
membri	  care	  se	  roagă.	  Mentalitatea	  aceasta	  deformează	  grav	  caracterul	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  
contrazice	  mulţțimea	  de	  dovezi	  biblice	  care	  descoperă	  că	  Dumnezeu	  a	  răspuns	  la	  chemarea	  
unui	  singur	  sol	  al	  Său,	  deşi	  tot	  poporul	  susţținea	  şi	  dorea	  altceva.	  

Cu	  câţțiva	  ani	  în	  urmă,	  în	  biserică	  s-‐a	  organizat	  un	  lanţț	  al	  rugăciunii	  necurmate,	  via	  
internet,	  pentru	  ca	  Dumnezeu	  să	  intervină	  şi	  să	  salveze	  viaţța	  unui	  copil	  în	  pericol.	  Au	  răspuns	  
mii	  de	  membri,	  de	  pe	  toate	  continentele,	  care	  au	  fost	  organizaţți	  după	  un	  proiect	  orar,	  în	  aşa	  
fel	  ca	  să	  nu	  existe	  minut	  fără	  acoperire	  în	  rugăciune.	  După	  câteva	  săptămâni,	  organizatorii	  
au	  anunţțat	  stoparea	  proiectului,	  deoarece	  copilul	  murise.	  După	  mentalitatea	  acestor	  
oameni,	  singura	  explicaţție	  ar	  fi	  că	  Dumnezeu	  a	  fost	  nemulţțumit	  de	  numărul	  prea	  mic	  de	  
membri	  implicaţți	  în	  proiect.	  

Ziua	  de	  rugăciune	  globală	  ar	  putea	  să	  antreneze	  tot	  globul	  pământesc,	  iar	  oamenii	  să	  
strige	  la	  unison,	  să-‐şi	  pună	  cenuşă	  în	  cap	  şi	  să-‐şi	  facă	  tăieturi	  pe	  corp,	  ploaia	  târzie	  nu	  va	  
veni,	  căci	  intenţțiile	  oamenilor	  de	  a	  folosi	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  în	  scopuri	  politice	  nu	  se	  
potriveşte	  cu	  realitatea	  lumii	  noastre,	  aşa	  cum	  este	  ea	  prezentată	  în	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu.	  
Omenirea	  nu	  are	  nevoie	  de	  o	  conversie	  politică,	  socială	  sau	  morală,	  ci	  de	  o	  inimă	  nouă,	  în	  
care	  legea	  lui	  Dumnezeu	  să	  fie	  scrisă	  prin	  Duhul	  Sfânt,	  care	  să	  locuiască	  deplin	  în	  ea.	  Dar	  aici	  
omenirea,	  şi	  în	  special	  lumea	  creştină,	  este	  în	  coliziune	  directă	  cu	  legea	  şi	  cu	  voinţța	  
descoperită	  a	  lui	  Dumnezeu.	  Descoperirea	  lui	  Ioan	  vorbeşte	  despre	  o	  coaliţție	  globală	  care	  se	  
va	  ridica	  împotriva	  legii	  lui	  Dumnezeu.	  Întreaga	  planetă,	  sub	  ameninţțarea	  fiarei	  controlată	  de	  
desfrânată,	  se	  va	  ridica	  împotriva	  minorităţții	  care	  va	  mai	  avea	  respect	  pentru	  poruncile	  lui	  
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Dumnezeu	  şi	  credinţța	  lui	  Isus.	  Lumea	  aceasta	  cunoaşte	  şi	  practică	  doar	  supunerea	  prin	  
constrângere,	  atât	  de	  străină	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  

Acestea	  sunt	  ultimele	  momente	  în	  care	  rămăşiţța	  poporului	  lui	  Dumnezeu	  ar	  mai	  
putea	  interveni	  cu	  succes	  în	  descoperirea	  slavei	  lui	  Dumnezeu.	  Curând,	  întreaga	  lume	  va	  fi	  
atrasă	  în	  jocul	  diabolic	  al	  spiritualităţții	  contrafăcute,	  iar	  Babilonul	  va	  fi	  declarat	  biserica	  lui	  
Dumnezeu,	  deşi	  el	  a	  devenit	  “locuinţța	  oricărei	  păsări	  necurate	  şi	  urâte.”	  

	  

	  	  


