
Harlem Shake: O altfel de zguduire...
Sâmbătă, 23 februarie 2013 - Gili Cârstea

De peste doi ani biserica mondială este implicată în proiectul major al 
Conferinței Generale intitulat Redeșteptare și Reformă. Acest proiect este 
laitmotivul administrației Wilson. El urmărește aducerea Ploii Târzii asupra 
Bisericii Adventiste, și nu există instituție sau entitate care să se împotrivească 
acestui scop măreț. Ceea ce, evident, ar fi trebuit să asigure succesul întregii 
operațiuni.

Chiar așa și este numită: Operațiunea Ploaie Globală. Poporul nostru se roagă 
la 7 dimineața și la 7 seara, 7 zile pe săptămână, fără limită de timp; adică până va 
cădea Ploaia.

Noi am avertizat în repetate rânduri că este inutil să angajezi biserica să ceară 
ceva care a fost deja oferit, dar este respins cu obstinație de ani de zile. Am avertizat 
și asupra nebuniei de a striga cu 16 milioane de voci „Tată, dă-ne Duhul Tău” către 
un tron părăsit de Hristos. Mai ales când ni s-a spus foarte clar, și cu mult timp 
înainte, că de pe acel tron un personaj dubios suflă asupra închinătorilor „influența 
lui nesfântă.”

Nu numai că timpul trece și nu există nici urmă de Ploaia Târzie, dar între 
timp biserica este tot mai divizată teologic, iar la nivel local înmulțirea fărădelegii 
spulberă și ultimele urme de bunăvoință și acceptare printre membrii comunităților 
noastre. Din glorioasa mare mișcare adventă nu a mai rămas decât goana după 
titluri academice. Se mai speră că educația se va dovedi salvatoarea morală a 
adventismului.

Poate că lucrurile care se întâmplă zilele acestea la marile universități 
adventiste vor reuși să deschidă ochii unora care încă visează la măreția academică 
a viitorului copiilor lor.

Sigur nu ați auzit de Harlem Shake. Nu, nu este vorba de zguduirea pe care o 
anticipau părinții noștri, o criză care va produce cernerea, separarea grâului de 
neghină. Nu este vorba nici de faimoasa carte a lui Paxton, Zguduirea adventismului. 
Este vorba despre un dans la modă, o nebunie colectivă postată pe YouTube și alte 
canale de socializare.

 Tinerii din marile universități adventiste nu au rezistat ispitei de a se alătura 
modei. Au produs și ei clipuri video pe care le-au postat pe internet, iar o 
prestigioasă revistă adventistă le-a publicat și cere cititorilor să voteze pentru 
alegerea celei mai reușite producții. Participă Walla Walla University, Southern 
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Adventist University, Oakwood University, Southwestern Adventist University, La 
Sierra University, Pacific Union College, Union College. Aici sunt pregătite 
viitoarele cadre ale academiei, teologie și corpului pastoral adventist.

Și, desigur, Andrews University nu putea să lipsească. Iată clipul video produs 
de studenții acestei faimoase universități adventiste:

[vezi video aici]

Cam acestea sunt rezultatele a doi ani de rugăciuni pentru Ploaia Târzie. Și nu 
este decât începutul durerilor. Dacă vom continua pe acest drum, spunea cineva, 
Dumnezeu va fi nevoit să ceară scuze locuitorilor Sodomei și Gomorei. Și, am putea 
spune noi, va fi nevoit să ceară scuze inclusiv locuitorilor din Horazin, Betsaida și 
Capernaum. Nu am crezut-o pe Ellen White când ne spunea că „biserica a întors 
spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt” (5 T 217).

Așa se întâmplă când stăm cu fața spre răsărit și cu spatele către templul 
Domnului (Eze 8:16) de ani de zile, onorând pe Tamuz crezând că este Hristos.
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