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Şase	  subiecte	  de	  rugăciune	  

	  

	  

Marţți,	  22	  mai	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  	  
Astăzi	  încă	  un	  fragment	  din	  schimbul	  de	  idei	  avut	  cu	  pastorul	  Myers	  referitor	  la	  

Operaţțiunea	  Ploaie	  Globală.	  

El	  ne	  propunea	  o	  listă	  de	  şase	  subiecte	  de	  rugăciune,	  pe	  care	  le	  consideră	  necesare	  
ca	  o	  pregătire	  pentru	  Ploaia	  Târzie.	  Iată	  subiectele	  propuse	  de	  el	  şi	  răspunsurile	  mele:	  

1.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  accepte	  solia	  Martorului	  Credincios	  din	  Apocalips	  3.	  

Poporul	  lui	  Dumnezeu	  va	  accepta	  solia	  Martorului	  Credincios	  atunci	  când	  va	  vedea	  
solia	  acceptată	  de	  „îngerul”	  bisericii,	  căruia	  îi	  este	  adresată.	  Citiţți	  Ieremia	  2:8;	  totdeauna	  
problema	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  cu	  îngerul,	  nu	  cu	  poporul:	  „Preoţții	  nu	  au	  întrebat	  „Unde	  este	  
Domnul?”;	  păzitorii	  legii	  nu	  M-‐au	  cunoscut;	  păstorii	  sufleteşti	  mi-‐au	  fost	  necredincioşi;	  
proorocii	  au	  proorocit	  prin	  Baal,	  şi	  au	  alergat	  după	  cei	  ce	  nu	  sunt	  de	  niciun	  ajutor.”	  

Astfel,	  frate	  Myers,	  luaţți-‐vă	  inima	  în	  dinţți	  şi	  fiţți	  primul	  care	  să	  dărâme	  această	  barieră	  
de	  opoziţție	  clericală	  faţță	  de	  solia	  Martorului	  Credincios,	  şi	  veţți	  vedea	  imediat	  cum	  biserica	  vă	  
urmează	  exemplul.	  

2.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  îndepărteze	  orice	  păcat	  din	  viaţța	  lui.	  

De-‐a	  lungul	  acestui	  secol	  nu	  a	  existat	  un	  singur	  adventist	  care	  să	  nu	  se	  roage	  fierbinte	  
pentru	  puterea	  de	  a	  birui	  orice	  păcat	  în	  viaţța	  lui.	  Fără	  prea	  mare	  succes.	  De	  ce	  oare?	  

Dacă	  aţți	  veni	  în	  vizită	  în	  ţțara	  mea,	  şi	  aţți	  avea	  ocazia	  să	  cunoaşteţți	  îndeaproape	  
biserica,	  aţți	  fi	  încântat	  de	  ceea	  ce	  vedeţți,	  şi	  aţți	  da	  slavă	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  că	  există	  o	  ţțară	  
cu	  adventism	  curat.	  Aici	  nu	  veţți	  găsi	  muzică	  proastă,	  celebration,	  liberali,	  certuri	  teologice,	  
bijuterii,	  modă	  extravagantă,	  prezentări	  multi-‐media	  nepotrivite,	  circ	  pe	  la	  amvoane,	  
comunităţți	  congregaţționale,	  grupări	  dizidente,	  probleme	  cu	  banii	  sau	  afaceri	  dubioase;	  veţți	  
găsi	  respect	  pentru	  Spiritul	  Profeţției,	  comunităţți	  numeroase,	  lucrare	  misionară,	  educaţție	  
adventistă,	  seminar	  teologic,	  un	  foarte	  bun	  corp	  pastoral,	  o	  administraţție	  excelentă.	  

Când	  ne-‐a	  vizitat	  ţțara,	  eu	  personal	  am	  auzit	  pe	  un	  fost	  preşedinte	  al	  Conferinţței	  
Generale	  spunând:	  „Dumnezeul	  meu,	  adventism	  autentic!”	  

Eu	  sunt	  membru	  de	  mulţți	  ani	  în	  această	  biserică,	  m-‐am	  născut	  într-‐o	  familie	  de	  
pastor,	  deci	  pot	  să	  vă	  spun	  cu	  o	  oarecare	  precizie:	  Biserica	  Adventistă	  din	  România	  nu	  este	  
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cu	  nimic	  mai	  bună	  decât	  bisericile	  din	  alte	  ţțări.	  Suntem	  la	  fel	  de	  păcătoşi	  ca	  toţți	  ceilalţți,	  fără	  
nicio	  idee	  despre	  ceea	  ce	  înseamnă	  adevăr	  prezent,	  fără	  să	  avem	  habar	  ce	  aşteaptă	  
Dumnezeu	  de	  la	  noi,	  experţți	  în	  ritualism	  dar	  novici	  în	  reală	  devoţțiune	  pentru	  Hristos.	  
Singurul	  lucru	  care	  este	  autentic,	  spre	  a	  folosi	  expresia	  fratelui	  preşedinte,	  este	  fariseismul,	  
aşa	  cum	  este	  el	  peste	  tot	  în	  biserica	  mondială.	  Şi	  când	  l-‐am	  auzit	  pe	  preşedintele	  CG,	  m-‐am	  
gândit:	  Ah,	  ce	  uşor	  pot	  fi	  păcăliţți	  de	  aparenţțe	  oamenii	  noştri	  mari!	  

Dumnezeu	  ne-‐a	  spus	  cum	  poate	  fi	  păcatul	  îndepărtat	  din	  viaţța	  noastră:	  Credeţți	  solia	  
foarte	  preţțioasă	  pe	  care	  v-‐am	  trimis-‐o	  prin	  mesagerii	  Mei,	  şi	  atunci	  se	  va	  deschide	  un	  izvor	  
pentru	  păcat	  şi	  necurăţție.	  

	  3.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  înţțeleagă	  neprihănirea	  lui	  Hristos	  şi	  cum	  ne	  
împuterniceşte	  ea	  să	  trăim	  o	  viaţță	  biruitoare.	  

Şi	  cum	  vă	  aşteptaţți	  ca	  ei	  să	  o	  „înţțeleagă,”	  atâta	  timp	  cât	  nu	  au	  habar	  despre	  ce	  este	  
vorba,	  şi	  nu-‐i	  aud	  pe	  pastorii	  lor	  vorbind	  despre	  ea?	  	  Şi	  care	  este	  motivul	  pentru	  care	  pastorii	  
nu	  vorbesc	  despre	  ea?	  Solia	  a	  fost	  interceptată,	  şi	  deci	  este	  necunoscută	  în	  corpul	  pastoral,	  
iar	  teologii	  noştri	  au	  contestat-‐o	  şi	  batjocorit-‐o	  timp	  de	  peste	  un	  secol.	  

Rugăciunea	  noastră	  ar	  trebui	  să	  fie:	  „Doamne,	  fă	  ceva	  ca	  pastorii	  noştri	  să	  înţțeleagă	  
faptul	  că	  ei	  au	  refuzat	  solia	  Ta,	  şi	  ajută-‐i	  să	  hrănească	  turma	  lui	  Israel,	  care	  „este	  
împrăştiată	  pe	  munţții	  lui	  Israel;	  ea	  este	  înfometată	  de	  moarte	  din	  cauza	  teoriilor	  uscate”	  
(The	  1888	  EGW	  Materials,	  389).	  

4.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  fie	  mişcat	  de	  Duhul	  lui	  Dumnezeu	  şi	  cuvântul	  Său	  spre	  
a	  îndeplini	  marea	  însărcinare	  prin	  Marea	  Strigare	  de	  a-‐i	  chema	  pe	  cei	  ai	  Săi	  afară	  din	  Babilon.	  

Cred	  că	  aici	  este	  una	  dintre	  cele	  mai	  serioase	  probleme	  ale	  dumneavoastră.	  Proiectul	  
OPG	  sugerează	  ceva	  de	  genul	  acesta:	  Deschide	  robinetul,	  dar	  roagă-‐te	  fierbinte	  să	  curgă	  apa.	  

Aceasta	  este	  complet	  greşit.	  Când	  poporul	  înţțelege	  şi	  primeşte	  solia,	  nu	  este	  nevoie	  
să	  se	  roage	  ca	  ea	  să	  devină	  eficientă.	  Aceasta	  se	  întâmplă	  natural,	  de	  la	  sine.	  Primirea	  ei	  
garantează	  încheierea	  marii	  însărcinări,	  deoarece	  nu	  oamenii	  vor	  lucra,	  ci	  puterea	  
extraordinară	  a	  Duhului	  Sfânt	  locuind	  în	  ei.	  

5.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  renunţțe	  la	  orice	  încercare	  de	  a	  considera	  că	  poziţția	  lor	  
este	  cea	  corectă,	  de	  a	  privi	  de	  sus	  la	  ceilalţți,	  şi	  să	  se	  umilească	  „în	  cenuşă”	  permiţțând	  lui	  
Hristos	  să	  fie	  totul	  în	  toţți.	  

Aceasta	  este	  o	  cerere	  legitimă,	  dacă	  nu	  cumva	  sugeraţți	  o	  mantra	  colectivistă	  de	  genul	  
„toţți	  au	  evanghelia,	  toţți	  au	  Duhul.”	  

6.	  Ca	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  să	  accepte	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  (nu	  doar	  ca	  
doctrină,	  dar	  şi	  în	  practică)	  despre	  care	  Ellen	  White	  spunea	  că	  a	  început	  să	  sune	  în	  1888.	  

În	  sfârşit	  venim	  acasă.	  AMIN.	  Acesta	  este	  singurul	  subiect	  de	  rugăciune	  pentru	  o	  
redeşteptare	  autentică.	  Nu	  „pentru	  acelaşi	  lucru,	  în	  acelaşi	  timp,”	  şi	  „pentru	  nimic	  altceva	  
decât	  Ploaia	  Târzie.”	  NU.	  Schimbaţți	  aceasta	  în	  „Primiţți	  solia	  foarte	  preţțioasă	  a	  neprihănirii	  lui	  
Hristos,	  aşa	  cum	  a	  trimis-‐o	  Domnul	  în	  1888	  prin	  solii	  Săi	  aleşi,	  şi	  priviţți	  în	  ea	  caracterul	  lui	  
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Dumnezeu	  în	  toată	  splendoarea	  lui,”	  şi	  imediat	  obţțineţți	  sprijinul	  nostru	  deplin;	  dar	  mai	  
important,	  veţți	  obţține	  sprijinul	  lui	  Hristos.	  Aceasta	  este	  în	  deplin	  acord	  cu	  punctul	  6,	  nu-‐i	  aşa?	  

Şi	  dacă	  se	  va	  întâmpla	  acest	  lucru,	  ca	  poporul	  să	  accepte	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos,	  
pregătiţți-‐vă	  să	  le	  oferiţți	  această	  solie	  aşa	  cum	  a	  fost	  ea	  trimisă	  în	  1888,	  şi	  nu	  neprihănirea	  
prin	  credinţță	  a	  bisericilor	  protestante,	  care	  nu	  are	  nimic	  de-‐a	  face	  cu	  lucrarea	  de	  curăţțire	  a	  
sanctuarului,	  şi	  care	  ne-‐a	  fost	  servită	  cu	  linguriţța	  vreme	  de	  un	  secol,	  fără	  rezultate,	  aşa	  cum	  
şi	  dumneavoastră	  recunoaşteţți.	  

Şi	  pregătiţți-‐vă	  să	  pierdeţți	  popularitatea	  acestei	  mişcări	  şi	  sprijinul	  Conferinţței.	  Iar	  
apoi,	  fiţți	  pregătit	  să	  vedeţți	  la	  lucru	  puterea	  fenomenală	  a	  lui	  Dumnezeu.	  

	  


