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Tot	  mai	  jenant	  pentru	  opozanţții	  soliei	  1888	  
	  

Sâmbătă,	  2	  iunie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
Ieri	  a	  fost	  publicat	  pe	  situl	  OPG	  un	  nou	  articol,	  scris	  de	  Ty	  Gibson,	  în	  care	  se	  vorbeşte	  

explicit	  despre	  legătura	  dintre	  Ploaia	  Târzie	  şi	  solia	  1888.	  Este	  singurul	  articol	  de	  pe	  sit	  în	  
care	  se	  recunoaşte,	  deschis	  şi	  fără	  ambiguităţți,	  că	  Dumnezeu	  a	  oferit	  începutul	  Ploii	  Târzii	  în	  
1888,	  dar	  ea	  a	  fost	  stopată	  de	  necredinţța	  fraţților	  noştri	  adunaţți	  în	  sesiune	  la	  Minneapolis.	  

Pentru	  noi	  este	  un	  motiv	  de	  bucurie	  că	  acest	  adevăr	  esenţțial	  al	  istoriei	  noastre	  
zbuciumate	  capătă	  o	  audienţță	  globală.	  În	  sfârşit,	  comunităţțile	  şi	  pastorii	  noştri	  pot	  afla	  
motivele	  adevărate	  pentru	  care	  ne	  aflăm	  încă	  în	  această	  lume,	  şi	  astfel	  pocăinţța	  poate	  fi	  
exprimată	  punctual,	  singurul	  mod	  eficient	  de	  reparare	  a	  nechibzuinţței	  noastre	  
denominaţționale	  vechi	  de	  un	  secol.	  

Fiind	  cunoscută	  opoziţția	  din	  partea	  îngerului	  bisericii	  faţță	  de	  solia	  1888,	  ar	  fi	  de	  
aşteptat	  acum	  o	  reacţție	  publică	  din	  partea	  celor	  care	  s-‐au	  înscris	  în	  această	  mişcare,	  sau	  a	  
celor	  care	  o	  susţțin	  tacit.	  Am	  observat	  pe	  lista	  publicată	  pe	  situl	  OPG	  numele	  multor	  
personalităţți	  adventiste	  care	  au	  combătut	  ani	  de	  zile	  apelul	  nostru	  că	  în	  1888	  s-‐a	  întâmplat	  
ceva	  grav,	  şi	  că	  se	  impune	  o	  recunoaştere	  a	  faptului	  –	  dovedit	  de	  timp	  şi	  de	  starea	  bisericii	  –	  
că	  suntem	  în	  conflict	  cu	  Hristos,	  ceea	  ce	  împiedică	  încheierea	  lucrării.	  

Etica	  profesională	  ar	  trebui	  să-‐i	  oblige	  pe	  aceşti	  teologi	  să	  se	  retragă	  din	  proiectul	  
OPG,	  declarând	  public	  nemulţțumirea	  lor	  faţță	  de	  o	  asemenea	  înţțelegere	  a	  istoriei,	  aşa	  cum	  au	  
făcut	  până	  în	  acest	  timp.	  Pastorii	  care	  au	  interzis	  în	  comunităţțile	  lor	  răspândirea	  materialelor	  
despre	  istoria	  şi	  solia	  1888,	  care	  au	  izolat	  pe	  membrii	  lor	  sau	  chiar	  i-‐au	  exclus	  (deşi	  cred	  că	  
sunt	  rarisime	  astfel	  de	  cazuri),	  ar	  trebui	  acum	  să	  ceară	  public	  îndepărtarea	  numelui	  lor	  sau	  a	  
comunităţților	  lor	  de	  pe	  situl	  OPG.	  

Sigur,	  ar	  exista	  şi	  calea	  corectă,	  acceptabilă	  dar	  dureroasă,	  a	  recunoaşterii	  că	  au	  
luptat	  în	  toţți	  aceşti	  ani	  împotriva	  Duhului	  Sfânt,	  că	  au	  persiflat	  pe	  mesagerii	  Domnului	  şi	  au	  
creat	  dificultăţți	  serioase	  celor	  care	  doreau	  să	  trezească	  poporul	  la	  realitatea	  crudă	  a	  situaţției	  
acestea	  de	  conflict	  cu	  cerul.	  Necredinţța	  lor	  ne-‐a	  forţțat	  să	  strigăm	  “Necurat!	  Necurat!”	  peste	  
tot	  pe	  unde	  mergeam,	  şi	  oamenii	  s-‐au	  ferit	  astfel	  de	  solia	  aceasta	  de	  har	  abundent,	  
considerând-‐o	  exagerată,	  criticoasă,	  nepoliticoasă,	  capabilă	  să	  producă	  dezbinare	  în	  biserică.	  

Pentru	  moment,	  nu	  s-‐a	  întâmplat	  nici	  una,	  nici	  alta.	  Aşa	  cum	  spuneam	  zilele	  trecute,	  
administraţția	  de	  la	  nivelele	  superioare	  şi	  presa	  bisericii	  nu	  au	  absolut	  nicio	  reacţție	  faţță	  de	  
ceea	  ce	  se	  întâmplă,	  deşi	  organizatorii	  OPG	  convoacă	  biserica	  mondială	  la	  o	  mişcare	  globală	  
şi	  de	  extremă	  importanţță,	  în	  bine	  sau	  rău.	  Seamănă	  cu	  descrierea	  Domnului	  făcută	  prin	  
Ieremia,	  că	  “cei	  mari	  trimit	  pe	  cei	  mici	  să	  aducă	  apă,”	  sperând	  ca	  “cei	  mici,”	  ocupaţți	  cu	  înalta	  
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însărcinare,	  să	  nu	  aibă	  timp	  să	  se	  gândească	  de	  ce	  oare	  a	  venit	  seceta	  peste	  o	  ţțară	  care	  
pretinde	  că	  aparţține	  Dumnezeului	  oştirilor.	  

Motivul	  pentru	  care	  nu	  se	  întâmplă	  nici	  una,	  nici	  alta,	  este	  că	  organizatorii	  acestui	  
proiect	  sunt	  încă	  scufundaţți	  în	  ambiguităţți.	  Pe	  de	  o	  parte	  publică	  articole	  tot	  mai	  hotărâte	  
despre	  solia	  1888	  şi	  dezastrul	  nostru	  corporativ	  de	  la	  Minneapolis,	  iar	  pe	  de	  altă	  parte	  
menţțin	  pe	  prima	  pagină	  a	  sitului,	  la	  vedere	  ca	  să	  nu	  se	  impacienteze	  conservatorii,	  tot	  felul	  
de	  programe	  de	  fapte	  moarte.	  

La	  început	  au	  avut	  serviciul	  special	  de	  dedicare	  a	  capilor	  de	  familie,	  cu	  ungeri	  
ceremoniale.	  Show	  ieftin,	  dar	  fără	  reale	  semnificaţții	  sau	  consecinţțe.	  Nu	  am	  auzit	  pe	  niciunul	  
dintre	  cei	  unşi	  sau	  dedicaţți	  special	  în	  aceste	  ceremonii	  spunând	  că	  a	  descoperit	  aluat	  în	  
căminul	  lui	  sau	  idoli	  necunoscuţți.	  Nimeni	  nu	  a	  venit	  să	  spună	  că	  a	  dărâmat	  altarul	  lui	  Baal	  şi	  a	  
tăiat	  obeliscul	  Astartei	  din	  casa	  tatălui	  său,	  individuală	  sau	  denominaţțională.	  Dar	  toţți	  se	  
pregătesc	  să	  meargă	  la	  război	  cu	  forţțele	  întunericului,	  la	  Marea	  Strigare.	  

Apoi	  au	  venit	  cu	  “Patruzeci	  de	  minute	  pentru	  patruzeci	  de	  zile,”	  un	  proiect	  ancorat	  
puternic	  în	  sistemul	  ceremonial,	  şi	  pe	  care	  Pavel,	  dacă	  ar	  fi	  fost	  în	  mijlocul	  nostru,	  l-‐ar	  fi	  
condamnat	  în	  cei	  mai	  categorici	  termeni,	  după	  bunul	  lui	  obicei.	  Dar	  aşa	  a	  fost	  mereu	  de-‐a	  
lungul	  vremii.	  Când	  închizi	  ochii	  în	  faţța	  soluţțiilor	  simple	  oferite	  de	  cer,	  poţți	  ajunge	  până	  la	  
auto-‐flagelare	  pe	  drumul	  unei	  asprimi	  faţță	  de	  corp	  care	  nu	  are	  nicio	  virtute	  creştină,	  afară	  de	  
gâdilarea	  firii	  pământeşti.	  

Acum	  ne	  propun	  o	  altă	  fază,	  a	  treia,	  numită	  “Luminează	  globul	  –	  putere	  pentru	  7.”	  
Adică,	  bisericile	  locale	  trebuie	  să	  facă	  planuri	  spre	  a	  lumina	  localitatea,	  iar	  fiecare	  membru	  
trebuie	  să-‐şi	  ia	  angajamentul	  de	  a	  câştiga	  la	  credinţță	  cel	  puţțin	  şapte	  persoane	  din	  lume	  în	  
următoarele	  douăsprezece	  săptămâni.	  

Toate	  aceste	  activităţți	  pioniereşti	  demonstrează	  clar	  că	  organizatorii	  OPG	  nu	  înţțeleg	  
valoarea	  extraordinară	  a	  soliei	  1888	  şi	  puterea	  ascunsă	  în	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos.	  Ei	  vor	  
să	  participe	  la	  încheierea	  lucrării,	  dar	  pe	  calea	  omenească,	  a	  planurilor,	  angajamentelor	  şi	  
soluţțiilor	  omeneşti.	  Ei	  nu	  cred	  că	  există	  în	  vestea	  bună	  despre	  neprihănirea	  lui	  Hristos	  o	  forţță	  
specială	  care	  nu	  depinde	  de	  puterea	  sau	  tăria	  omenească,	  şi	  care	  poate	  umple	  templul	  inimii	  
cu	  originalul	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  De	  aici	  joaca	  lor	  cu	  tot	  felul	  de	  copii	  piratate	  despre	  
ce	  şi	  cum	  trebuie	  făcut	  ca	  să	  vină	  redeşteptarea	  şi	  reforma.	  

Articolul	  lui	  Ty	  Gibson	  (al	  cărui	  asociat	  este	  James	  Rafferty)	  pune	  clar	  în	  lumină	  rolul	  
soliei	  1888	  în	  clarificarea	  neînţțelegerilor	  legate	  de	  caracterul	  lui	  Dumnezeu,	  lucru	  de	  care	  eu	  
personal	  mă	  bucur	  mult.	  Şi	  aştept	  o	  reacţție	  a	  celor	  care	  doresc	  Ploaia	  Târzie	  dar	  ignoră	  voit	  
solia	  1888.	  Şi	  poate	  ar	  fi	  necesară	  o	  explicaţție	  şi	  din	  partea	  celor	  care	  iubesc	  solia	  1888,	  
doresc	  Ploaia	  Târzie,	  dar	  contestă	  lumina	  despre	  neprihănirea	  lui	  Dumnezeu	  în	  procedura	  Sa	  
cu	  păcatul	  şi	  păcătoşii.	  

Cu	  fiecare	  nou	  articol	  în	  care	  solia	  1888	  este	  adusă	  în	  vizor,	  situaţția	  celor	  care	  
continuă	  să	  se	  eschiveze	  de	  la	  o	  confruntare	  deschisă	  cu	  realitatea	  va	  deveni	  tot	  mai	  jenantă,	  
iar	  Domnul	  aşteaptă	  din	  partea	  noastră	  dispoziţția	  de	  a	  le	  întinde	  o	  mână	  de	  ajutor,	  fără	  
reproşuri	  sau	  reţțineri	  nepotrivite.	  


