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Eşecul	  unei	  operaţțiuni	  şi	  răspunderea	  colectivă	  

	  

	  

Duminică,	  16	  septembrie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
Operaţțiunea	  Ploaie	  Globală	  a	  venit	  şi	  a	  trecut,	  biserica	  a	  cerut	  cu	  voci	  unite	  

revărsarea	  Duhului,	  dar	  binecuvântarea	  se	  lasă	  încă	  aşteptată.	  Se	  pare	  că	  Domnul	  la	  care	  se	  
roagă	  biserica	  doarme,	  are	  treabă	  sau	  este	  în	  călătorie	  (1	  Regi	  18:27).	  

Lansată	  cu	  o	  sumedenie	  de	  zurgălăi	  plăcuţți	  inimii	  fireşti,	  operaţțiunea	  s-‐a	  încheiat	  în	  
linişte	  deplină.	  Nimeni	  nu	  doreşte	  să	  recunoască	  eşecul	  lamentabil	  al	  acestui	  exerciţțiu	  
jenant,	  nimeni	  nu	  oferă	  o	  explicaţție,	  nimeni	  nu	  are	  vreo	  idee	  despre	  motivul	  pentru	  care	  
ploaia	  nu	  a	  venit.	  

La	  început,	  când	  am	  avertizat	  că	  aceasta	  este	  o	  variantă	  modernă	  a	  Zidului	  Plângerii,	  
mulţți	  ne-‐au	  acuzat	  că	  descurajăm	  poporul,	  că	  producem	  dezbinare	  şi	  că	  noi	  suntem	  cei	  care	  
tulbură	  pe	  Israel.	  Acum	  nimeni	  nu	  pare	  dispus	  să-‐şi	  asume	  răspunderea	  pentru	  agitaţția	  
neproductivă	  în	  care	  a	  fost	  antrenată	  biserica.	  

De	  ce	  nu	  răspunde	  Dumnezeu?	  

Deoarece	  El	  nu	  poate	  oferi	  bisericii	  un	  lucru	  pe	  care	  aceasta	  îl	  refuză	  cu	  încăpăţțânare	  
de	  peste	  un	  secol.	  Mult-‐aşteptata	  Ploaie	  Târzie	  stă	  ascunsă	  într-‐o	  solie	  de	  har	  abundent,	  şi	  
devine	  eficientă	  doar	  atunci	  când	  poporul	  este	  dispus	  să	  o	  ia	  în	  serios.	  Orice	  altă	  scurtătură,	  
oricât	  de	  promiţțătoare	  ar	  părea	  ea	  la	  început,	  se	  va	  dovedi	  înşelătoare.	  

Ne-‐am	  fi	  aşteptat	  ca	  îngerul	  bisericii	  Laodicea	  să	  înveţțe	  ceva	  din	  această	  experienţță	  
tristă,	  şi	  anume	  că	  Duhul	  Sfânt	  nu	  are	  nevoie	  de	  voci	  tunătoare	  spre	  a	  acţționa,	  şi	  că	  Lui	  nu	  I	  
se	  poate	  indica	  drumul	  pe	  care	  trebuie	  să	  lucreze.	  Dumnezeu	  a	  avut	  iniţțiativa,	  fără	  să-‐L	  roage	  
cineva,	  şi	  ne-‐a	  spus	  exact	  ceea	  ce	  doreşte	  de	  la	  noi.	  Problema	  este	  că	  înaintaşii	  noştri	  nu	  au	  
recunoscut	  glasul,	  s-‐au	  împotrivit	  soliei	  de	  har	  abundent,	  iar	  când	  Dumnezeu	  a	  confirmat	  
solia	  prin	  intermediul	  profetului	  recunoscut	  şi	  acceptat,	  ei	  s-‐au	  împotrivit	  şi	  mai	  mult.	  

Acum	  este	  tot	  mai	  evident	  că	  îngerul	  bisericii	  Laodicea	  nu	  este	  dispus	  să	  accepte	  
sfatul	  Martorului	  Credincios,	  şi	  astfel	  singura	  opţțiune	  rămâne	  cernerea	  văzută	  în	  viziune	  de	  
serva	  Domnului.	  Iar	  cernerea	  aceasta	  este	  produsă	  tocmai	  de	  împotrivirea	  faţță	  de	  apelul	  
Martorului	  Credincios.	  
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Cum	  se	  va	  manifesta	  această	  cernere	  în	  biserică?	  

În	  timp	  ce	  unii	  îşi	  întorc	  privirile	  spre	  Cel	  pe	  care	  L-‐au	  străpuns,	  cei	  mai	  mulţți	  n-‐au	  nici	  
cea	  mai	  vagă	  idee	  că	  o	  astfel	  de	  răstignire	  a	  lui	  Hristos	  a	  avut	  loc	  în	  istoria	  noastră	  recentă,	  se	  
vor	  împotrivi	  acestei	  descoperiri,	  şi	  astfel	  nu	  vor	  putea	  beneficia	  de	  izvorul	  curăţțitor	  despre	  
care	  a	  vorbit	  Zaharia	  (13:1).	  

	  


