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Efectele	  revărsării	  unui	  Duh	  autentic	  

	  

	  

Joi,	  28	  iunie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
Zaharia	  descrie	  cu	  suficiente	  detalii	  scena	  ultimelor	  evenimente,	  astfel	  ca	  oricine	  să	  

poată	  deosebi	  o	  redeşteptare	  autentică	  de	  una	  falsă.	  

El	  spune,	  în	  capitolul	  12,	  că	  atunci	  când	  va	  avea	  loc	  o	  revărsare	  autentică	  a	  Duhului	  
Sfânt,	  efectul	  asupra	  poporului	  nu	  va	  consta	  în	  mare	  interes	  religios,	  minuni	  şi	  mulţțimi	  
năvălind	  în	  biserică	  spre	  a	  satisface	  nevoia	  noastră	  de	  justificare	  prin	  număr.	  Efectul	  principal	  
va	  fi	  exact	  acela	  pe	  care	  nu-‐l	  dorim,	  şi	  pe	  care	  îl	  evităm	  cu	  mare	  grijă	  de	  multă	  vreme,	  adică	  o	  
descoperire	  şocantă	  că	  L-‐am	  răstignit	  pe	  Capul	  familiei	  divino-‐umane,	  şi	  de	  aceea	  această	  
familie	  nu	  se	  poate	  forma.	  Acum	  ne	  ţținem	  privirile	  cu	  încăpăţțânare	  îndreptate	  “spre	  
răsplătire,”	  şi	  nu	  vrem	  să	  ascultăm	  glasul	  unor	  anonimi	  care	  ne	  tulbură	  cu	  acest	  gest	  
necugetat	  de	  a-‐L	  fi	  străpuns	  pe	  Întâiul	  nostru	  născut.	  

Dar	  dacă	  va	  fi	  să	  avem	  vreodată	  o	  Ploaie	  Târzie	  Globală,	  adică	  una	  care	  să	  cuprindă	  
vizibil	  biserica	  mondială,	  efectul	  ei	  va	  fi	  fără	  îndoială	  cel	  descris	  de	  Zaharia:	  “Îşi	  vor	  întoarce	  
privirile	  spre	  Mine,	  pe	  care	  L-‐au	  străpuns…	  Îl	  vor	  plânge	  amarnic,	  cum	  plânge	  cineva	  pe	  un	  
Întâi	  născut”	  (Zah	  12:10).	  Şi	  Zaharia	  continuă	  să	  ne	  spună	  că	  va	  fi	  jale	  mare,	  nu	  smiorcăieli	  
făţțarnice	  pe	  la	  colţțuri,	  numai	  bune	  pentru	  obiectivele	  aparatelor	  foto.	  Această	  profundă	  
înţțelegere	  a	  vinei	  noastre	  denominaţționale	  va	  fi	  zguduitoare	  la	  nivel	  personal	  şi	  extrem	  de	  
serioasă	  la	  nivel	  colectiv,	  aşa	  cum	  este	  descrisă	  în	  Ioel,	  unde	  orice	  activitate	  este	  sistată,	  iar	  
corpul	  pastoral	  este	  cuprins	  de	  mare	  amărăciune,	  plângând	  “între	  tindă	  şi	  altar”	  pericolul	  
imens	  ca	  Dumnezeu	  să	  fie	  obligat	  să	  renunţțe	  la	  poporul	  Său.	  

Abia	  când	  se	  va	  produce	  aşa	  ceva	  putem	  fi	  siguri	  că	  avem	  produsul	  autentic,	  şi	  că	  
urmează	  marea	  lucrare	  de	  curăţțire	  a	  poporului	  lui	  Dumnezeu,	  descrisă	  în	  capitolul	  13:1:	  

“În	  ziua	  aceea,	  se	  va	  deschide	  casei	  lui	  David	  şi	  locuitorilor	  Ierusalimului	  un	  izvor,	  
pentru	  păcat	  şi	  necurăţție.”	  

Ascultaţți	  consecinţțele	  acestei	  curăţțiri:	  

“În	  ziua	  aceea	  -‐	  zice	  Domnul	  oştirilor	  -‐	  voi	  stârpi	  din	  ţțară	  numele	  idolilor,	  ca	  nimeni	  să	  
nu-‐şi	  mai	  aducă	  aminte	  de	  ei;	  voi	  scoate,	  de	  asemenea,	  din	  ţțară	  pe	  proorocii	  mincinoşi	  şi	  
duhul	  necurat.	  
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Şi	  dacă	  va	  mai	  prooroci	  cineva,	  atunci,	  tatăl	  său	  şi	  mama	  sa,	  înşişi	  părinţții	  lui,	  îi	  vor	  
zice:	  ‘Tu	  nu	  vei	  trăi,	  căci	  ai	  spus	  minciuni	  în	  Numele	  Domnului’;	  şi	  tatăl	  său	  şi	  mama	  sa,	  cei	  
care	  l-‐au	  născut,	  îl	  vor	  străpunge,	  când	  va	  prooroci.	  

În	  ziua	  aceea,	  proorocii	  se	  vor	  ruşina	  fiecare	  de	  vedeniile	  lor,	  când	  vor	  prooroci,	  şi	  nu	  
se	  vor	  mai	  îmbrăca	  într-‐o	  manta	  de	  păr	  ca	  să	  mintă	  pe	  oameni.	  

Ci	  fiecare	  din	  ei	  va	  zice:	  ‘Eu	  nu	  sunt	  prooroc,	  ci	  sunt	  plugar,	  căci	  am	  fost	  cumpărat	  din	  
tinereţțea	  mea!’	  

Şi	  dacă-‐l	  va	  întreba	  cineva:	  ‘De	  unde	  vin	  aceste	  răni	  pe	  care	  le	  ai	  la	  mâni?’	  el	  va	  
răspunde:	  ‘În	  casa	  celor	  ce	  mă	  iubeau	  le-‐am	  primit.’	  

‘Scoală-‐te,	  sabie,	  asupra	  păstorului	  Meu,	  şi	  asupra	  omului	  care	  îmi	  este	  tovarăş!	  zice	  
Domnul	  oştirilor.	  Loveşte	  pe	  păstor,	  şi	  se	  vor	  risipi	  oile!	  Şi	  Îmi	  voi	  întoarce	  mâna	  spre	  cei	  
mici.’	  

În	  toată	  ţțara,	  zice	  Domnul,	  două	  treimi	  vor	  fi	  nimicite,	  vor	  pieri,	  iar	  cealaltă	  treime	  va	  
rămâne.	  

Dar	  treimea	  aceasta	  din	  urmă	  o	  voi	  pune	  în	  foc,	  şi	  o	  voi	  curăţți	  cum	  se	  curăţțeşte	  
argintul,	  o	  voi	  lămuri	  cum	  se	  lămureşte	  aurul.	  Ei	  vor	  chema	  Numele	  Meu,	  şi	  îi	  voi	  asculta;	  Eu	  
voi	  zice:	  ‘Acesta	  este	  poporul	  Meu!’	  Şi	  ei	  vor	  zice:	  ‘Domnul	  este	  Dumnezeul	  meu!’	  (Zah	  13:2-‐9).	  

Aşa	  ar	  trebui	  să	  se	  întâmple,	  dacă	  îngerul	  bisericii	  Laodicea	  ar	  fi	  dispus	  să-‐şi	  
recunoască	  aroganţța	  de	  a-‐L	  ţține	  pe	  Hristos	  la	  uşa	  denominaţțională	  fără	  nicio	  explicaţție,	  
interceptând	  lumina	  astfel	  ca	  poporul	  să	  nu	  înţțeleagă	  ce	  aşteaptă	  cerul	  de	  la	  el.	  

Pentru	  moment,	  nu	  se	  întâmplă	  aşa.	  Cei	  mari	  “trimit	  pe	  cei	  mici	  să	  aducă	  apă”	  (Ier	  14:3),	  
şi	  dacă	  vor	  reuşi,	  mare	  bucurie	  –	  dar	  ei	  nu	  vor	  să-‐şi	  rişte	  poziţția,	  prestigiul	  şi	  imaginea	  în	  ochii	  
bisericilor	  surori	  participând	  la	  astfel	  de	  activităţți	  amatoriceşti.	  

De	  aceea,	  orice	  exerciţțiu	  de	  pocăinţță,	  redeşteptare	  şi	  reformă	  care	  nu	  este	  declanşat	  
de	  descoperirea	  dureroasă	  că	  Hristos	  a	  fost	  alungat	  şi	  nu	  se	  mai	  află	  în	  mijlocul	  bisericii	  Sale,	  
va	  rămâne	  totdeauna	  doar	  o	  simplă	  aplicaţție	  militară,	  o	  luptă	  cu	  un	  vrăjmaş	  închipuit.	  Şi	  
nimic	  nu	  se	  va	  schimba	  în	  biserică.	  

	  


