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Dialoguri	  despre	  Operaţțiunea	  Ploaie	  Globală	  

	  

	  

Miercuri,	  18	  aprilie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
De	  câtva	  timp	  discut	  pe	  un	  forum	  cu	  anumiţți	  prieteni	  despre	  Operaţțiunea	  Ploaie	  

Globală.	  I-‐am	  scris	  pastorului	  Ivor	  Myers	  o	  scrisoare,	  dar	  nu	  a	  răspuns	  în	  niciun	  fel.	  Am	  
considerat	  că	  poate	  va	  reuşi	  să	  o	  citească	  dacă	  o	  postez	  pe	  internet	  ca	  scrisoare	  deschisă.	  Ieri	  
seară	  ne-‐a	  vizitat	  pe	  net,	  şi	  iată	  schimbul	  de	  mesaje	  dintre	  noi:	  

	  	  

Salut	  la	  toată	  lumea.	  Sunt	  Pastor	  Myers.	  Tocmai	  mi	  s-‐a	  făcut	  cunoscută	  prezenţța	  
acestui	  sit	  şi	  am	  citit	  cu	  interes	  postările.	  Nu	  am	  ştiut	  până	  în	  această	  dimineaţță	  de	  
scrisoarea	  deschisă	  adresată	  mie.	  Doar	  un	  cuvânt	  de	  asigurare.	  Eu	  cred	  în	  solia	  îngerului	  al	  
treilea,	  care	  este	  numită	  de	  asemenea	  ca	  Hristos	  neprihănirea	  noastră	  în	  legătură	  cu	  legea.	  
Am	  citit	  Jones	  şi	  Waggoner,	  şi	  solia	  lor	  mi-‐a	  schimbat	  viaţța;	  asociaţția	  mea	  s-‐a	  chemat	  iniţțial	  
„Loud	  Cry	  Ministries.”	  Oricum,	  sper	  că	  aceasta	  va	  clarifica	  orice	  confuzie	  care	  ar	  mai	  putea	  
persista	  în	  mintea	  unora.	  Şi	  îţți	  mulţțumesc,	  maggie,	  pentru	  că	  ai	  preluat	  articolul	  de	  Ellen	  
White	  de	  pe	  sit,	  care	  este	  publicat	  de	  ceva	  timp.	  Avem	  unele	  articole	  foarte	  bune,	  care	  vor	  
ajuta	  să	  arunce	  lumină	  asupra	  marii	  noastre	  nevoi.	  

Frate	  Gili,	  accept	  cu	  bucurie	  orice	  corespondenţță	  care	  ar	  putea	  clarifica	  îngrijorările	  
tale.	  Tu	  (sau	  oricine	  altcineva),	  mă	  puteţți	  contacta	  via	  web	  pe	  pagina	  OGR.	  Cer	  doar	  ca,	  în	  
cazul	  în	  care	  îngrijorările	  tale	  au	  fost	  clarificate,	  să	  scoţți	  de	  pe	  internet	  scrisoarea	  deschisă,	  
deoarece	  ea	  ar	  putea	  îndepărta	  pe	  unii	  de	  OGR,	  sau	  să	  îi	  facă	  să	  creadă	  că	  aceasta	  este	  o	  
redeşteptare	  falsă.	  Mulţțumesc.	  

Fratele	  tău	  în	  Hristos,	  

Pastor	  Ivor	  Myers	  

Şi	  încă	  un	  gând.	  Iar	  şi	  iar	  veţți	  descoperi	  pe	  situl	  nostru	  că	  ploaia	  nu	  va	  cădea	  dacă	  
poporul	  lui	  Dumnezeu	  nu	  se	  umileşte	  cu	  adevărat,	  nu	  se	  roagă	  şi	  nu	  se	  întoarce	  de	  la	  căile	  lui	  
rele	  (Solia	  lui	  Ilie,	  solia	  către	  Laodicea).	  Suntem	  cu	  totul	  conştienţți	  că	  dacă	  poporul	  lui	  
Dumnezeu	  nu	  face	  lucrarea	  necesară	  de	  autentică	  pocăinţță,	  ploaia	  nu	  va	  cădea.	  Dar	  ca	  frate	  
al	  vostru	  în	  Hristos,	  vă	  rog	  pe	  toţți	  să	  cercetaţți	  situl	  OGR	  înainte	  să	  trageţți	  concluzii.	  Este	  
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corect	  aşa,	  nu?	  Trebuie	  să	  spun	  că	  unii	  „au	  tras	  la	  întâmplare,”	  fără	  să	  vadă	  că	  Echipa	  OGR	  
împărtăşeşte	  aceleaşi	  îngrijorări.	  

	  	  

Iată	  răspunsul	  meu:	  

	  	  

Frate	  Myers,	  

Bun	  venit	  pe	  heavenlysanctuary.com	  şi	  Dumnezeu	  să	  vă	  binecuvânteze	  în	  efortul	  de	  a	  
trezi	  biserica	  noastră.	  

De	  trei	  ori	  am	  încercat	  să	  vă	  contactez,	  v-‐am	  trimis	  scrisoarea	  ca	  articol	  spre	  a	  o	  citi	  şi	  
evalua	  în	  particular,	  şi	  am	  corespondat	  cu	  Coralyn	  Vega,	  webmasterul,	  ca	  să	  vă	  pot	  contacta.	  
Fără	  vreun	  rezultat.	  Niciun	  cuvânt	  de	  la	  dumneavoastră.	  

Nu	  este	  nevoie	  ca	  eu	  să	  retrag	  de	  pe	  net	  scrisoarea	  deschisă.	  Calea	  corectă	  este	  ca	  
dumneavoastră	  să	  o	  publicaţți	  pe	  sit,	  ca	  un	  gest	  de	  deschidere	  şi	  transparenţță,	  astfel	  ca	  
întreaga	  biserică	  să	  vadă	  că	  OGR	  nu	  practică	  politica	  şi	  manevrele	  omeneşti.	  Apoi,	  faceţți	  cât	  
de	  clar	  se	  poate	  că	  dumneavoastră	  deploraţți	  poziţția	  noastră,	  ca	  biserică,	  în	  privinţța	  soliei	  
1888,	  şi	  că	  OGR	  urmăreşte	  să	  recupereze	  „solia	  foarte	  preţțioasă”	  pe	  care	  Domnul	  ne-‐a	  
trimis-‐o,	  în	  marea	  Sa	  îndurare,	  prin	  mesagerii	  Săi.	  

În	  acea	  clipă,	  eu	  sunt	  gata	  să	  spun	  bisericii	  că	  OGR	  este	  o	  redeşteptare	  autentică,	  şi	  să	  
invit	  poporul	  să	  se	  unească	  cu	  dumneavoastră.	  Eu	  de	  40	  de	  ani	  mă	  rog	  pentru	  asemenea	  
momente,	  şi	  vă	  puteţți	  imagina	  entuziasmul	  meu	  să	  văd	  cum	  se	  deschide	  o	  fereastră	  în	  ceaţța	  
acestor	  ani	  de	  opoziţție	  faţță	  de	  solia	  despre	  care	  Dumnezeu	  a	  spus	  că	  este	  Adevăr	  Prezent.	  

Dar,	  pentru	  moment,	  tot	  ce	  pot	  să	  văd	  este	  o	  metodă	  ieftină	  de	  a	  obţține	  putere	  fără	  
să	  şifonaţți	  anumite	  sensibilităţți	  denominaţționale.	  Până	  la	  solia	  lui	  Ilie,	  nu	  va	  cădea	  nicio	  
ploaie,	  chiar	  dacă	  toate	  cele	  16	  milioane	  de	  voci	  se	  vor	  ruga	  zi	  şi	  noapte.	  

Aşa	  că,	  dacă	  socotiţți	  că	  eu	  am	  ceva	  de	  spus,	  daţți-‐mi	  o	  adresă	  validă,	  şi	  voi	  împărtăşi	  
cu	  dumneavoastră	  anumite	  gânduri,	  care	  pentru	  mine	  sunt	  extrem	  de	  importante.	  

Eu	  nu	  mă	  tem	  că	  dumneavoastră	  veţți	  fi	  descoperit	  ca	  fiind	  profet	  al	  lui	  Baal;	  riscul	  
este	  să	  amăgim	  milioane	  de	  copii	  ai	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  să	  distorsionăm	  caracterul	  lui	  
Dumnezeu	  în	  ultima	  fază	  a	  marii	  controverse.	  Acestea	  sunt	  adevăratele	  ameninţțări.	  

Dumnezeu	  cu	  dumneavoastră	  şi,	  vă	  rog,	  nu	  îl	  obligaţți	  pe	  Ilie	  să	  se	  ascundă	  în	  
continuare.	  

Gili	  Cârstea	  

	  	  

Dânsul	  mi-‐a	  dat	  o	  adresă	  validă,	  aşa	  că	  astăzi	  i-‐am	  scris	  cum	  văd	  eu	  lucrurile	  la	  acest	  
subiect.	  Acum	  să	  aşteptăm	  reacţțiile.	  Oricum	  ar	  fi,	  timpul	  parcă	  şi-‐a	  pierdut	  răbdarea,	  şi	  parcă	  
Domnul	  S-‐a	  plictisit	  singur	  acolo,	  în	  Sanctuarul	  ceresc,	  străpuns	  de	  nepăsarea	  poporului	  Său.	  


