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I-a fost solicitat sccriitorului acestui arrticol de către
c
Con
nferința Ge
enerală
recentă (1883) să
s publice un scurt sumar al acțiunii le
egate de propunere
ea unui
Manua
al al bisericcii. A existat în ultim
mii patru sa
au cinci ani o dorințăă din parte
ea unor
frați de
e a avea un manual care
c
să ofe
ere direcții pentru a fi folosit de către slujitorii
s
și adm
ministratorrii tineri ai
a biserici i. S-a con
nsiderat că
c aceastaa ar cond
duce la
uniform
mitate în toate
t
părțțile câmpu
ului, ar pun
ne la dispo
oziție mijlo
oace de in
nstruire
pentru
u aceia care
e erau fără
ă experien
nță și ar fi foarte
f
avantajos în m
multe privințe. Au
fost fă
ăcuți pași cu câțiva ani în urm
mă pentru a pregăti un manu
ual, dar pe
entru o
perioad
dă a rămass nefinaliza
at. Anul tr ecut, la co
onferința de la Romee, problema a fost
adusă în atenție
e și au fosst desemn
nați trei frrați pentru
u un comittet care urma
u
să
pregăttească un manual pe
e care să îl supună discuției la conferin
nța din accest an,
pentru
u a fi apro
obat sau respins. În
n timpul verii
v
trecute, materrialul pregătit de
aceștia
a a apărut în revista REVIEW, ffiind cu sig
guranță lua
at cu atențție în conssiderare
de cătrre cititorii ei.
La conferiința recenttă a fost d esemnat un
u comitett de treisp rezece frați aflați
în poziții de liderr, pentru a examina îîntregul su
ubiect și a formula
f
un
n raport. Au
A făcut
aceasta
a, recomandând în mod unan
nim Conferinței că nu
n este în țelept a avea
a
un
manua
al al bisericii. Motivele acesstora au consemna
ate pe sccurt în raportul
întâlnirrilor confe
erinței din
n număru l din săptămâna trrecută a rrevistei REVIEW.
R
Conferrința a acțționat potrivit acesttei recoma
andări și în
n mod aprroape una
anim au
luat de
ecizia de a nu avea vreun maanual. Făcâ
ând aceasta, ei nu aau intențio
onat să
arate vvreo lipsă de
d respectt față de frrații vredn
nici care au muncit în
n mod sârg
guincios
pentru
u a pregăti o astfel de lucrare. Ei au prezzentat mult material prețios, șii au dat
multe direcții va
aloroase cu
c privire la rânduiielile biserricești, țin
nerea de adunări
a
adminiistrative și multe allte chestiu
uni importtante și au
u făcut acceasta, fărră nicio

îndoială, la fel de bine cum alții ar fi făcut-o în locul lor. Motivele care stau la baza
acestei acțiuni a conferinței au avut un caracter mai cuprinzător. Ele au de-a face cu
oportunitatea vreunui manual de orice fel.
Biblia cuprinde crezul și disciplina noastră. Îl face pe omul lui Dumnezeu cu
totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ceea ce nu a fost descoperit cu privire la
organizarea și administrarea bisericii, datoriile reprezentanților și a slujbașilor ei și
alte subiecte asemănătoare, nu ar trebui definit în mod strict și creionat cu
specificații detaliate de dragul uniformității, ci lăsat mai degrabă pe seama
judecății individuale, călăuzite de Duhul Sfânt. Dacă ar fi fost cel mai bun lucru să
avem o carte cu directive de felul acesta, cu siguranță Duhul ar fi mers mai departe,
și ar fi lăsat o astfel de înregistrare, având pecetea inspirației asupra ei. Omul nu ar
putea cu judecata lui slabă să suplimenteze în siguranță un astfel de material.
Toate încercările de a o face din trecut s-au dovedit a fi eșecuri lamentabile. O
schimbare a circumstanțelor necesită o schimbare în acțiune. Dumnezeu ne cere să
studiem principiile importante pe care El le descoperă în Cuvântul Său, însă
detaliile specifice în împlinirea acestora sunt lăsate pe seama judecății individuale,
promițând înțelepciune cerească la timp de nevoie. Slujitorii Săi sunt în mod
constant plasați în situația de a-și simți neajutorarea și nevoia de a-L căuta pe
Dumnezeu pentru lumină, mai degrabă decât să meargă la vreun manual al bisericii
pentru a primi direcții specifice, puse acolo de alți oameni neinspirați. Direcțiile
minuțioase, specifice duc mai degrabă la slăbiciune, decât la putere. Mai bine să
facem unele greșeli și să învățăm lecții folositoare din acestea, decât să avem
întregul drum marcat de alții pentru noi, iar judecata abia să aibă un mic câmp de
acțiune unde să raționeze și să chibzuiască.
În vreme ce frații care au privit favorabil un manual au susținut întotdeauna
că o astfel de lucrare nu avea să fie nimic de felul unui crez sau a unei discipline, nici
nu avea să aibă vreo autoritate în a rezolva puncte aflate în dispută, ci trebuia doar
să fie socotit drept o carte conținând sugestii pentru ajutorul celor cu puțină
experiență, este totuși evident că o astfel de lucrare, publicată sub auspiciile
Conferinței Generale, ar primi îndată cu sine multă autoritate și ar fi consultat de
majoritatea lucrătorilor noștri mai tineri. În mod treptat ar modela și forma întregul
corp, iar aceia care nu l-ar urma ar fi considerați a fi în dezacord cu principiile
stabilite ale ordinii bisericești. Și într-adevăr, nu este acesta scopul manualului? Și la
ce ar folosi așa ceva dacă nu tocmai să aducă la îndeplinire un astfel de rezultat?
Dar ar fi un astfel de rezultat, ca întreg, de vreun folos? Ar avea lucrătorii noștri
vederi mai largi, ar fi bărbați mai originali și de sine stătători? Se va putea depinde
cu mai multă siguranță de ei în situații de mare urgență extremă? Ar fi mai probabil
ca experiența lor spirituală să fie mai profundă și judecata lor mai demnă de
încredere? Noi credem că tendința ar fi direct opusă acesteia.
Mișcarea religioasă în care suntem angajați are de întâmpinat aceleași
influențe precum acelea cu care toate adevăratele reformațiuni au avut de-a face.
După ce au atins o anumită însemnătate, acestea au simțit nevoia unei uniformități,

iar pentru a ajunge la aceasta
a
au
u încercatt să pregătească in
ndicații ca
are să-i
ească pe cei
c fără exp
periență. E
Ele au cresscut în num
măr și auto
oritate pân
nă când,
călăuze
acceptate
a
fiind de toți,
t
au
devenit
cu ad
devărat
autorita re. Odată porniți
pe aces t drum, nu
n pare
să fie vrreun puncct logic
de oprirre până când nu
se aju
unge la acest
rezultat.. Istoria accestora
este înaiintea noasstră, iar
noi nu avvem nicio dorință
să le u rmăm exe
emplul.
m aici fără
ă niciun
Ne oprim
manual aal bisericiii, chiar
înainte de a porni.
Presupu nem că frații
noștri ccare au privit
favorabil o astfel de lucrare
nu au a
anticipat vreodată
v
o astfel de cconcluzie precum ac
ceea pe carre noi am indicato. Foarte probab
bil că nici aceia din alte deno
ominațiuni nu au făăcut-o la în
nceput.
Conferrința a soccotit cel mai
m bine caa nici măca
ar să nu dea aparen
nța unui asstfel de
lucru.
Până acum
m am mers înainte bine cu organizare
o
ea noastrăă simplă, fără
f
un
manua
al. Unitatea
a predomiină pretuttindeni, în tot trupul. Dificultăățile care ne
n stau
înainte
e, în ceea ce
c privește
e organizațția, sunt mult
m
mai mici comparrativ cu acelea pe
care le
e-am avut în
î trecut. Am
A păstratt simplitattea și am prosperat
p
ffăcând asttfel. Cel
mai bine este să
ă lăsăm lu
ucrurile așșa. Din aceste considerente, cât și din altele,
manua
alul bisericiii a fost resspins.
Probabil că
c nu va mai
m fi aduss niciodată
ă din nou în
î discuție
e.

