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Crucea	  este	  mult	  mai	  aproape	  

	  

	  

Vineri,	  15	  iunie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
Pastorul	  Myers	  începe	  să	  devină	  un	  personaj	  tot	  mai	  prezent	  pe	  paginile	  acestui	  sit.	  

Numeroasele	  lui	  articole	  publicate	  pe	  situl	  OPG	  au	  menirea	  să	  producă	  reacţții	  printre	  cei	  
care	  sunt	  preocupaţți	  de	  evenimentele	  sau	  iniţțiativele	  legate	  de	  Ploaia	  Târzie.	  

Se	  pare	  că	  fratelui	  Myers	  i-‐au	  prins	  bine	  discuţțiile	  –	  destul	  de	  controversate	  –	  cu	  noi,	  
şi	  că	  este	  chiar	  dispus	  să	  preia	  concepte	  împotriva	  cărora	  lupta	  cu	  îndârjire	  acum	  câteva	  
săptămâni.	  Ieri	  a	  publicat	  pe	  situl	  OPG	  un	  articol	  interesant,	  “The	  Cross	  and	  the	  Coming	  
Nor’Easter”	  (schimbat	  ulterior	  în	  "Troubling	  News"),	  articol	  pe	  care	  l-‐a	  postat	  şi	  pe	  forumul	  
HeavenlySanctuary	  aşa,	  ca	  să	  vedem	  şi	  noi	  că	  dânsul	  apreciază	  solia	  1888.	  Ne	  bucurăm	  că	  a	  
făcut	  aşa.	  

Acum,	  aprecierea	  noastră	  nu	  vine	  doar	  din	  faptul	  că	  un	  pastor	  oarecare	  începe	  să	  
descopere	  abc-‐ul	  soliei	  1888,	  ci	  în	  special	  datorită	  faptului	  că	  biserica	  mondială	  are	  ocazia	  să	  
audă	  câte	  ceva	  despre	  această	  solie,	  în	  smogul	  secular	  care	  a	  ascuns-‐o	  de	  privirile	  disperate	  
ale	  muritorilor	  de	  foame	  din	  acest	  popor.	  

Am	  fost	  plăcut	  surprins	  de	  insistenţța	  lui	  că	  problema	  noastră	  laodiceană	  nu	  va	  putea	  
fi	  rezolvată	  până	  nu	  ne	  vom	  întoarce	  privirile	  spre	  Cel	  pe	  care	  L-‐am	  străpuns.	  A	  scris	  aceste	  
lucruri	  cu	  majuscule,	  ca	  să	  înţțeleagă	  toată	  lumea	  (dar	  în	  special	  noi)	  că	  el	  este	  convins	  
dincolo	  de	  orice	  îndoială	  despre	  acest	  lucru.	  

El	  recunoaşte	  că	  slava	  lui	  Dumnezeu	  vine	  de	  la	  cruce,	  prin	  cruce,	  şi	  subliniază	  că	  în	  
1888	  solia	  lui	  Dumnezeu	  urmărea	  o	  prezentare	  mai	  proeminentă	  a	  lui	  Hristos.	  Spre	  sfârşitul	  
articolului,	  el	  spune	  un	  lucru	  destul	  de	  familiar	  pentru	  cititorii	  acestui	  sit:	  

“La	  120	  de	  ani	  după	  ce	  Noe,	  un	  'propovăduitor	  al	  neprihănirii'	  (2	  Petru	  2:5),	  şi	  
moştenitor	  al	  'neprihănirii	  care	  se	  capătă	  prin	  credinţță'	  (Evr	  11:7),	  a	  început	  să	  predice,	  a	  
venit	  potopul.	  Au	  trecut	  aproape	  120	  de	  ani	  de	  când	  veştile	  bune	  ale	  neprihănirii	  prin	  
credinţță	  au	  început	  să	  plutească	  în	  aer	  dinspre	  nord-‐est.	  Nu	  stabilim	  date	  aici,	  dar	  eu	  cred	  că	  
a	  venit	  timpul	  pentru	  potop.	  Dumneavoastră	  ce	  credeţți?	  Acţțiunile	  noastre	  pot	  grăbi	  potopul,	  
sau	  îl	  pot	  amâna	  şi	  mai	  mult.”	  
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Noi	  suntem	  de	  acord	  cu	  fratele	  Myers	  că	  impasul	  laodicean	  îşi	  are	  rezolvarea	  finală	  la	  
cruce,	  şi	  că	  se	  va	  deschide	  un	  izvor	  pentru	  păcat	  şi	  necurăţție	  doar	  atunci	  când	  vom	  plânge	  
amarnic	  gestul	  necugetat	  de	  a	  străpunge	  pe	  Întâiul	  nostru	  născut	  (Zah	  12:10	  –	  13:1).	  

Ceea	  ce	  aşteptăm	  de	  la	  el	  şi	  de	  la	  organizatorii	  OPG	  este	  să	  nu	  plaseze	  prea	  departe	  
crucea	  lui	  Hristos,	  adică	  în	  anul	  31	  al	  erei	  noastre.	  O	  privire	  la	  acea	  cruce	  nu	  va	  fi	  de	  prea	  
mare	  folos	  poporului	  nostru,	  aşa	  cum	  se	  şi	  vede.	  Ani	  de	  zile	  noi	  am	  cântat,	  admirat	  şi	  lăudat	  
acea	  Golgotă,	  fără	  prea	  mare	  impact	  asupra	  bisericii	  sau	  asupra	  lumii.	  Întoarcerea	  privirii	  la	  
Cel	  pe	  care	  L-‐am	  străpuns	  atunci	  nu	  a	  produs	  deschiderea	  izvorului	  pentru	  păcat	  şi	  necurăţție.	  

Există	  o	  altă	  Golgotă,	  o	  altă	  cruce	  şi	  o	  altă	  străpungere	  a	  lui	  Hristos,	  mult	  mai	  aproape	  
de	  timpul	  nostru,	  ceea	  ce	  o	  face	  destul	  de	  controversată.	  Poporul	  nostru	  a	  repetat	  la	  
Minneapolis	  răstignirea	  lui	  Hristos.	  El	  a	  fost	  din	  nou	  străpuns,	  iar	  Duhul	  Sfânt	  batjocorit	  şi	  
împiedicat	  să	  deschidă	  izvorul	  pentru	  păcat	  şi	  necurăţție	  în	  1888.	  Aici	  trebuie	  să	  privim,	  aici	  
trebuie	  să	  descoperim	  gestul	  nostru	  criminal	  de	  a-‐L	  răstigni	  din	  nou	  pe	  Hristos	  în	  persoana	  
mesagerilor	  Lui.	  Doar	  o	  asemenea	  înţțelegere	  ne	  va	  face	  să	  plângem	  amarnic	  pierderea	  
Întâiului	  nostru	  născut,	  Capul	  întregii	  familii	  de	  oameni	  părtaşi	  de	  natură	  divină.	  

Dar	  nu	  este	  timpul	  pierdut.	  Vântul	  de	  la	  răsărit	  a	  început	  să	  bată,	  lumina	  capătă	  tot	  
mai	  multă	  putere,	  iar	  poporul	  acesta	  ţținut	  atâta	  timp	  în	  întuneric	  va	  avea	  curând	  şansa	  să	  
descopere	  ce	  înseamnă	  slava	  lui	  Dumnezeu	  strălucind	  pe	  faţța	  lui	  Isus	  Hristos.	  

Pentru	  moment,	  pe	  faţța	  lui	  Isus	  Hristos	  se	  reflectă	  ruşinea	  de	  a	  fi	  refuzat	  de	  poporul	  
Său	  pentru	  mai	  bine	  de	  un	  secol.	  Nu	  există	  însă	  nicio	  îndoială	  că	  faţța	  Lui	  se	  va	  lumina	  curând,	  
când	  tot	  mai	  mulţți	  membri	  ai	  acestui	  popor	  vor	  înţțelege	  partea	  lor	  în	  această	  străpungere	  
din	  1888,	  îşi	  vor	  cere	  iertare	  cu	  profundă	  durere	  şi	  vor	  fi	  dispuşi	  să	  permită	  Duhului	  Sfânt,	  
Solului	  Legământului,	  să	  pătrundă	  “deodată”	  în	  templul	  Său	  pentru	  pregătirea	  nunţții	  
Mielului.	  

	  


