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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, 
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