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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reﬂectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor ﬁ cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
speciﬁcă Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Stăpânire asupra fraţilor
Sunnyside, Coorambong
12 martie 1897

Iubiţi fraţi Daniells, Palme şi Colcord,

Am fost profund mişcată. Într‐o viziune de noapte când se părea că mă aflam într‐o adunare,
discutam situaţia actuală şi cât de puţini erau aceia care să facă o lucrare atât de importantă şi de
deosebită. Cineva care părea că era la conducere şi care ascultase descrierea stărilor de lucruri, s‐a ridicat
şi a zis: „Vreţi vă rog să priviţi cu atenţie şi să vedeţi dacă acceptaţi pe bărbaţii care aşteaptă să facă servici
pentru Domnul? Nu cumva aţi făcut o greşeală prin chemarea şi prin ce cuprinde ea, în poziţia pe care o
ocupaţi faţă de cel care s‐a mutat în alt câmp de lucru? Ce se întâmplă dacă mişcarea nu a fost după
ideile voastre cu privire la ordinea sau după înţelepciunea voastră omenească? În experienţa voastră aţi
fost fără greşeală? N‐aţi făcut şi voi mişcări greşite şi gafe? El are trăsăturile lui puternice de caracter şi voi le
aveţi pe ale voastre. Dumnezeu vede toate aceste nedesăvârşiri. El vede că unii au făcut mişcări
independente, chiar fără sfatul lui Dumnezeu.”
«Voi toţi sunteţi fraţi». Nimănui nu i‐a cerut permisiunea ca să‐l conducă pe fratele lui. Toţi au
nevoie ca inimile să fie înnobilate şi curăţite de orice slăbiciune, de trăsăturile de caracter moştenite. În
faţa lui Dumnezeu toţi trebuie să fie îndreptaţi. Dacă un frate greşeşte în lucrarea pastorală, aduceţi‐vă
aminte că toţi aţi greşit şi aţi dat dovadă de multă lipsă de credinţă în Domnul. Cu toate acestea,
Dumnezeu nu v‐a concediat nedându‐vă un loc de lucru. Dacă ar fi făcut aceasta, măsura ar fi fost la fel de
sensibilă ca şi acţiunea voastră în acest caz. Fiţi atenţi ce putere luaţi în mâinile voastre mărginite.
Luaţi aminte cum mustraţi pe aceia faţă de care sunteţi datori doar cu milă, mângâiere şi ajutor.
Domnul nu vede lucrările în acelaşi fel ca oamenii, dar toţi să‐şi amintească, indiferent de poziţia lor, că nu
pot dirija conştiinţa nimănui sau să stea pe scaunul de judecată împotriva nimănui. Domnul nu socoteşte că
hotărârea pe care aţi luat‐o voi este corectă.
Satana este un lucrător priceput şi el nu va pierde nicio ocazie ca să facă tot ce poate pentru cei care
sunt lăsaţi într‐o situaţie foarte neplăcută. Sunt unii care au făcut greşeli grave, dar rareori văd caracterul
agravant al greşelilor lor sau urmările lor neplăcute. Dar dacă altul trece hotarul şi care nu face mai rău,
poate nu chiar atât de rău, cât de uşor este pentru fratele care a greşit primul să doboare la pământ pe
fratele lui cu o mână nemiloasă. Sunt oameni aspru ispitiţi şi încercaţi care fac faţă ispitelor, simţindu‐se
uneori disperaţi pentru că nu ştiu ce să facă într‐o situaţie de forţă majoră. Isus are milă de ei. El îi vede
întâmpinând ispitele cu un scop nobil, şi luptându‐se cu cel rău corp la corp, piept la piept şi le spune
cum a spus lui Petru: „Înapoia Mea, Satano. Lasă‐mă să Mă apropii de cel ispitit. Satana te‐a cerut să te
cearnă ca grâul, dar Eu M‐am rugat pentru tine ca să nu ţi se piardă credinţa”.
Vorbiţi cu amabilitate lucrătorilor care caută, cel puţin ca şi voi, să‐şi facă datoria prin greutăţi.
Ei sunt doar oameni, cu toate pretenţiile Satanei de a‐i descuraja. „De aceea întăriţi mâinile obosite şi
genunchii slăbănogiţi”. Aveţi grijă să faceţi urme drepte cu picioarele voastre „ca cel şchiop să nu cadă pe
cale, ci mai degrabă să fie vindecat”. „Urmăriţi pacea şi sfinţirea fără de care nimeni nu poate vedea pe
Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva
să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea”.
Domnul i‐a acceptat pe oameni şi i‐a ajutat, atunci când fraţii i‐au tratat cu indiferenţă. Ei au
îngăduit ca un spirit de domnie să stăpânească, şi făcând astfel au contracarat lucrarea lui Dumnezeu. Voi
aţi tratat acest caz, de la început şi până la sfârşit, într‐un mod vădit cu necredincioşie. El este în slujba lui
Dumnezeu. Este proprietatea Sa. Nu aveţi dreptul să‐l apăsaţi aşa cum aţi făcut. Ar trebui să‐l trataţi aşa
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cum aţi alege să fiţi trataţi în împrejurări asemănătoare. Mergând în alt câmp de lucru fără consultarea
fraţilor, voi nu înţelegeţi cu precizie cum va încheia lucrarea pe care a făcut‐o. Tocmai această
mutare într‐o altă parte a câmpului poate fi cu totul după planul Domnului. Oamenii să fie delicaţi şi
să dea pe faţă prevedere atunci când acestea vorbesc spre slava lui Dumnezeu.
Însă acest frate n‐ar trebui să fie prea mult judecat în acţiunea lui, căci chiar şi faptele voastre au
provocat mişcări care n‐au încurajat încrederea în credinţa sau în judecata voastră. El a fost dispus să
se supună judecăţii altora, oricum prea mult. Domnului nu‐i place când oamenii merg la oameni şi lasă
ca voinţa şi judecata lor să le dirijeze sfatul. Atunci când cel la care s‐a dus, nu are mai multă înţelepciune
şi credinţă decât ei, toată această procedură este o greşeală. Vor mai fi făcute mişcări greşite, după cum
se pare acum şi nu după gândul şi voia lui Dumnezeu. Toţi trebuie să se încreadă în Dumnezeu. Dacă pe
pământ nu ar fi fost nicio altă persoană decât noi, ar trebui să fim totuşi creştini pentru binele nostru
prezent şi veşnic. Viaţa poate fi curată numai atunci când este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nimeni nu
poate fi regulă pentru aproapele lui.
Fraţii din partea câmpului unde a mers acest frate n‐ar fi trebuit să caute pe fratele Daniells ca să
afle care le era datoria, ci pe Dumnezeu. Ei ar fi trebuit să‐l pună la lucru deoarece este în serviciul lui
Dumnezeu, sub angajament cu El. El nu trebuie să fie un lucrător ambulant, decât dacă este legat de
lucrarea misionară. El trebuie să prezinte Cuvântul. Are multe lucruri de învăţat, aşa cum au toţi cei care
s‐au consacrat lucrării. Mulţi se grăbesc să facă anumite lucruri şi fac greşeli. Unii uită că sunt doar oameni,
cu deficienţe omeneşti, şi dau glas unor principii necreştine. În felul acesta dau un exemplu care duce pe
alţii în rătăcire.
Criticarea egoistă, nedemnă a slăbiciunilor, a devenit o ştiinţă falsă care trebuie dezrădăcinată din
experienţa vieţii. Nu este o minune că mulţi, care au firi sensibile, care au socotit că slujirea creştină este cea
mai nobilă şi care au aşteptat un cuvânt de îndrumare sau un sfat de încurajare, au fost îndepărtaţi printr‐un
tratament greşit şi au devenit vrăjmaşi ai bisericii.
Lucrătorii Domnului trebuie
să poarte dragostea lui Isus în
Domnului nu‐i place când oamenii merg la oameni şi lasă ca voinţa şi
inimile lor. Orice slujitor să trăiască
judecata lor să le dirijeze sfatul. Atunci când cel la care s‐a dus, nu are ca om între oameni. Să folosească
mai multă înţelepciune şi credinţă decât ei, toată această procedură metode bune ca să meargă din casă
este o greşeală. Vor mai fi făcute mişcări greşite, după cum se pare în casă, ducând cu el o atmosferă
plină
de
dragoste
plăcut
acum şi nu după gândul şi voia lui Dumnezeu.
mirositoare din candela cerului.
Mergeţi în întâmpinarea greutăţilor
şi necazurilor altora. Pătrundeţi în
bucuriile şi grijile atât a celor de sus, cât şi a celor de jos, bogaţi şi săraci.
Păstorii turmei lui Dumnezeu să nu trateze cu răceală pe cei conlucrători cu ei. „Voi toţi sunteţi
fraţi”. Domnul Isus a murit ca să mântuiască pe păcătoşi şi doreşte să vadă pe oameni cu inimile iubitoare
şi pline de compasiune şi nu pline de demnitate egoistă. Aceasta trebuie aruncată în praf. Slujitorii
trebuie să atingă cu iubire şi cu gingăşie pe fratele lor slujitor care se luptă cu greutăţile care par fără
rost şi de neînvins, dar în hotărârea voastră cu privire la acest caz aţi dat pe faţă mult mai mult egoism
şi fire pământească decât
bunătate, blândeţe, amabilitate
Păstorii turmei lui Dumnezeu să nu trateze cu răceală pe cei
sau dragoste.
conlucrători cu ei.
Toţi trebuie să adune
comorile preţioase ale dragostei,
nu numai pentru sine, ci pentru
fiecare suflet care are mâinile şi
inima în lucrarea de slujire, căci toţi care fac lucrarea aceasta sunt ai Domnului. El lucrează prin ei. Învăţaţi
lecţiile de dragoste din viaţa lui Isus. Oamenii să fie atenţi cum vorbesc aproapelui lor. Nu trebuie să se vadă
egoism nici domnie peste moştenirea Domnului. Să nu se ridice în nicio minte sau inimă răspunsuri aspre.
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Nicio urmă de batjocură să nu se simtă în glas. Voi rostiţi cuvinte de la voi, luaţi o atitudine de indiferenţă, daţi
pe faţă neîncredere, prejudecată şi gelozie şi printr‐o procedare greşită, ce lucrare se face pentru un
suflet?
Pastorii sunt oameni şi Dumnezeu a spus că judecata şi înţelepciunea unui om nu trebuie să
stăpânească mintea altuia. Imitaţi harul Fratelui nostru mai mare. Faceţi o lucrare credincioasă,
corectă, cu inima, cu spiritul şi cu toată puterea pe care o dau evlavia şi viaţa. Dă‐te pe tine ca pildă,
lucrând stăruitor pentru Domnul şi atrăgând pe toţi oamenii la Hristos. Lucrarea ta este să vesteşti;
lucrarea lui Dumnezeu este să convertească inimile zdrobite ale oamenilor.
Când se pare că lucrarea merge greu unge cuvintele şi spiritul cu uleiul dragostei lui Dumnezeu şi
atunci, sub lucrarea Duhului Sfânt, te poţi ruga cu toată stăruinţa şi poţi predica cu toată puterea. Şi
Dumnezeu va face să crească.
Nu lăsaţi ca inimile voastre să se răcească şi să devină neimpresionabile. Viaţa voastră religioasă poate
fi lăudabilă aşa cum este prezentată în biserica din Efes, dar având lipsă de dragoste pentru Dumnezeu şi
aproapele. Nu îngăduiţi ca asprimea fariseică să rănească pe fratele vostru.
„Îngerului Bisericii din Efes scrie‐i: «Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel
ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: ‘Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu
poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i‐ai găsit
mincinoşi’».” (Apocalipsa 2:1‐4) „Adu‐ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte‐te! Dacă nu
veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume,
cari nu şi‐au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce
va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu‐i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apoc. 3:3‐5).
Strigaţi către Domnul Dumnezeu: „Iartă‐ne nedesăvârşirile noastre şi ale lor”, dar nu renunţaţi la o oră
de serviciu. Păstraţi pe toţi la lucru în domeniul lor, dar nu răniţi pe niciunul din servii lui Dumnezeu pentru
că nu au venit la sfatul vostru şi nu au făcut după cerinţele voastre. Prea mult aţi dat directive şi aţi cerut.
Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să privească la El pentru îndrumare. Planurile voastre nu au fost planurile lui
Dumnezeu. Dacă fratele vostru ar fi venit la voi pentru îndrumare, l‐aţi fi descurajat sau l‐aţi fi îndrumat
greşit. Niciun om pe care Dumnezeu
l‐a ales să facă lucrarea Sa nu
Niciun om pe care Dumnezeu l‐a ales să facă lucrarea Sa nu trebuie să fie
trebuie să fie sub îndrumarea
sub îndrumarea niciunei alte minţi omeneşti. Oamenii se pot consulta ca niciunei alte minţi omeneşti.
egali, dar atunci când este vorba să dăm comenzi şi să accentuăm reguli, Oamenii se pot consulta ca egali,
lăsaţi ca Domnul să facă lucrul acesta. Nu aceasta este direcţia în care dar atunci când este vorba să dăm
comenzi şi să accentuăm reguli,
sunteţi chemaţi să lucraţi.
lăsaţi ca Domnul să facă lucrul
acesta. Nu aceasta este direcţia în
care sunteţi chemaţi să lucraţi.
Domnul a lucrat ca să realizeze anumite lucruri pentru slava numelui Său. Dacă fratele vostru ar fi
făcut exact aşa cum gândiţi că ar fi trebuit, el s‐ar fi descurajat prin modul în care i‐aţi fi purtat de
grijă. Dumnezeu ar dori ca voi să lucraţi cu colegii voştri având în minte această idee, că sunt oameni
ca şi voi, supuşi ispitelor şi că trebuie să vă întâlniţi pe un teren de egalitate. Trataţi‐i cu respect ca
bărbaţi aleşi de Dumnezeu. Poate că ei n‐au fost totdeauna desăvârşiţi sau înţelepţi în judecata lor, dar
natura omenească trebuie să întâlnească natura omenească, exact aşa cum este, amintindu‐ne că toţi
avem valoare înaintea lui Dumnezeu ca şi voi. Sub presiunea împrejurărilor, deoarece n‐aţi dat pe faţă
credinţă şi încredere în Dumnezeu, aţi făcut greşeli grave. Dacă şi alţii greşesc în aceleaşi situaţii ca şi voi,
dacă se mişcă cu grabă privind la aparenţe, nu‐i trataţi aşa cum aţi făcut în cazul aceluia care a lucrat
pentru Domnul. Nu puteţi să‐l legaţi de inimă sau să‐l influenţaţi spre bine prin felul cum aţi procedat.
Reveniţi la unire şi la împăcare fără amânare. Faceţi‐vă partea în mod nobil pentru că aţi greşit. L‐aţi
tratat aşa cum niciun slujitor n‐ar trebui să se poarte cu un coleg. Domnul nu va aproba un astfel de
exemplu pe care l‐aţi urmat cu colegii voştri.
Un bărbat ar fi putut lucra în Noua Zeelandă, dar nu i s‐a îngăduit să lucreze. Colaboratorii lui din
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Noua Zeelandă au manifestat aceleaşi sentimente. Ei s‐au făcut răspunzători faţă de Dumnezeu ca şi voi,
pentru tot ce omul acela putea să facă şi n‐a făcut. Domnul l‐ar fi putut folosi să vorbească şi să se roage, ca
să ajute sufletele suferinde în nevoia de a fi ajutaţi.
Oamenii au devenit slabi privind la oameni şi încrezându‐se în oameni. Ei merg atunci când oamenii
le spun să meargă. Ei ar trebui să privească la Dumnezeu şi să se încreadă în El pentru înţelepciune.
Vă rog, fraţii mei din Melbourne, care aţi îngăduit ca impresiile voastre şi împrejurările să stingă
dragostea pentru fratele vostru, să reconsideraţi împrejurările legate de lucrarea lui. El s‐a strecurat dintr‐un
loc în altul şi a fost trimis colportor într‐un câmp deoarece se părea că nu era niciun loc pentru el şi nici
bani să fie susţinut. Dacă el a simţit datoria să meargă în Noua Zeelandă, calea corectă ar fi fost să vină la
voi, fraţii mei, să vă spună greutăţile lui şi să vă ceară sfat, dar era dator, lipsit de putere şi umilit. Curajul
îl părăsise.
Când a venit în Noua Zeelandă,
Oamenii au devenit slabi privind la oameni şi încrezându‐se în deoarece fratele Daniells şi‐a
oameni. Ei merg atunci când oamenii le spun să meargă. Ei ar exprimat părerea că pasul lui fusese
trebui să privească la Dumnezeu şi să se încreadă în El pentru greşit, a fost lăsat fără lucru. Dar
pot fi privite părerile omului ca
înţelepciune.
fiind infailibile? Trebuie oare ca
oamenii să urmeze părerea unui
conlucrător care şi‐a dovedit
ataşamentul faţă de lucrare? Au
îngenunchiat oare fraţii să caute pe Domnul în favoarea lui făcând din cazul lui cazul lor? Pretutindeni sunt
suflete de câştigat, dar el n‐a avut curajul să lucreze deoarece căzuse în datorii. El avea nevoie de un
frate cu inima Fratelui mai mare, de simpatie şi omenie să‐i atingă inima de om. V‐aţi temut frate
Crowthers, frate Fransworth şi frate Steed să luaţi pe acest frate de mână şi să‐i spuneţi: „Toţi avem
încercări frate Hickox şi te vom ajuta cu ce vom putea prin împreună simţire şi prin rugăciuni. Dacă ai
făcut vreo greşeală, este adevărat că şi noi facem. Scoală‐te ca un bărbat şi mergi la lucru. Nu te simţi
înlăturat. Fii credincios principiului şi noi te vom ajuta. Domnul are nevoie de o sută de lucrători acolo unde
este doar unul. Poate că Domnul te‐a trimis aici ca să te uneşti cu noi în lucrare.”
Nu spuneţi niciodată că este vremea să dăm un exemplu cu acest frate, chiar dacă el ar fi greşit.
Aşteptaţi până când veţi putea spune: „Este timpul să dau eu un exemplu prin retragerea încrederii şi a
favorii tale, pentru că nu m‐am mişcat cu înţelepciune”, dar sunt atât de mulţi care, deşi ar fi gata să dea o
reţetă şi alţii să ia doctoria amară, nu le‐ar place să o ia ei. Mulţi sunt gata să facă o deosebire între mine
şi fratele meu. Bine făcea apostolul când spunea: „Aveţi mulţi învăţători, dar puţini părinţi”. Avem nevoie
de părinţi spirituali în lucrarea Evangheliei.
N‐am primit niciun rând de la fratele Hickox sau de la soţia lui. Tot ce am auzit este de la aceia
despre care ştiu că nu se mişcă după sfatul lui Dumnezeu. Cred că ar fi cel mai bine pentru noi să ne
umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu şi să primim multă milă împreună cu tămâia dragostei sfinţite şi
să vedem dacă aceasta nu va schimba reţeta dată fratelui Hickox. Nu vorbesc despre el ca despre un om
desăvârşit căci se aseamănă cu fraţii lui. El are aceeaşi tendinţă spre greşeală şi are nevoie de un spirit care
se lasă învăţat, dar dacă credeţi că procedeul folosit faţă de el vă va face să‐i câştigaţi încrederea şi să‐l
determinaţi să se sprijinească pe fraţii lui, cu convingerea că dacă va face vreo greşeală, ei vor avea
înţelepciunea să‐l ajute, aţi calculat greşit.
Toţi avem nevoie să semănăm un seceriş de răbdare, de milă şi de dragoste. Vom recolta ceea ce am
semănat. Noi ne formăm caracterele pentru veşnicie. Aici pe pământ suntem educaţi pentru ceruri.
Datorăm totul harului, harului gratuit, harului suveran. Harul în legământ a rânduit adoptarea noastră
ca fii ai lui Dumnezeu. Harul în Mântuitorul a realizat mântuirea noastră, renaşterea noastră şi adoptarea
noastră ca moştenitori împreună cu Isus Hristos. Faceţi ca harul acesta să fie descoperit şi altora.
Din lumina care mi‐a fost dată în trecut şi în prezent, nu văd spiritul pe care l‐a avut Hristos în viaţa Sa,
descoperit în tratamentul aplicat fratelui Hickox. Dacă l‐aş vedea l‐aş sfătui să respecte pe toţi cei din
poziţia de încredere şi să nu‐şi facă sprijin un braţ de carne, ci totdeauna în orice lucru să facă din Hristos
puterea şi eficienţa lui. Aş discuta cu el ca unul care deşi a păcătuit n‐a făcut‐o cu voie. Dacă a păcătuit,
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există un Dumnezeu al milei care este iertător, îndurător şi îndelung răbdător, gata să ierte şi să treacă
cu vederea.
Sunt obosită şi întristată când văd modul lipsit de inimă în care omul supus greşelii tratează pe
fratele lui care poate fi la fel de drept cât poate fi cel iubit de Dumnezeu. Este exprimată şi dată pe faţă
puţină dragoste în atitudine şi în cuvinte, atunci când se presupune că cineva s‐a mutat în dezacord cu
voinţa oamenilor. De unde ştiţi dacă nu Domnul a pregătit calea ca fratele Hickox şi soţia lui să fie aduşi
acolo unde pot fi lucrători împreună cu Dumnezeu, unde poate face o lucrare bună, prezentând
adevărul celor care stau în întuneric? Cine răspunde pentru tot binele pe care l‐ar fi putut face aceşti doi
lucrători prin deschiderea Scripturilor înaintea altora, în unire cu fraţii lor? Nu există nicio scuză pentru
acest mod de procedură şi în numele Domnului protestez împotriva lui.
Aş dori din când în când să se poată da cortina la o parte şi toţi să vadă modul cum lucrează Domnul,
precum şi activitatea minunată din curţile de sus. Adesea Domnul lucrează într‐un mod care nu este în
armonie cu ideile bărbaţilor care sunt în poziţii de răspundere. Speculaţiile şi calculele minţii omeneşti nu
sunt totdeauna făcute cu înţelepciunea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, unii se mişcă prea încet, iar
prudenţa lor este ca o împiedicare a roţii ca să se învârtească. Mai sunt şi alţii care fac planuri cu privire
la cum să lucreze acesta sau acela, în timp ce Domnul are altă lucrare şi alte locuri în care doreşte ca
aceşti bărbaţi să lucreze ca unelte ale Lui. Planurile Lui nu sunt puse pe nici o temelie omenească, ci Cel
învăţat şi Cel umil care moşteneşte veşnicia, El pune temelia, înalţă structura într‐o independenţă
liniştită prin aceia care vor fi îndrumaţi de El. Domnul Isus îi ia pe aceia pe care îi poate modela şi îi foloseşte
spre slava numelui Său, ca să împlinească concepţia Sa spirituală. El vede materialul pe lângă care alţii trec
şi îl lucrează în toţi aceia care se lasă lucraţi. Prin mijloace foarte simple se deschide o uşă în cer şi
simplitatea uneltei omeneşti este folosită de Dumnezeu ca să se descopere omului.
Niciodată Domnul Isus nu încearcă să‐Şi dovedească învăţăturile sau să se justifice. El vorbeşte ca
unul care are putere, ca Izvorul din care curge orice înţelepciune. Cuvântul Său este rostit şi lucrarea
Duhului Sfânt este să găsească locul pentru acel cuvânt. El este lumina lumii. Ideile Sale sunt lumină. Ea
străluceşte pur şi simplu, iar oamenii sunt iluminaţi. Lucrarea Sa asupra inimilor omeneşti nu trebuie
amestecată cu cea a oamenilor.
Toţi oamenii trebuie să‐şi păstreze locul şi să lase pe Dumnezeu să lucreze asupra inimilor şi a
minţilor iluminându‐le înţelegerea. El nu doreşte ca oamenii să umble în întuneric. El a dat oamenilor
talente şi pricepere ca ei să le folosească şi să le îmbunătăţească.
Oamenii nu sunt lăsaţi în întuneric absolut. Ca lumină a lumii, Hristos se adresează lumii.
Lumina Sa nu este amestecată. Hristos este lumina lumii. O, cu câtă delicateţe îndepărtează El din
minte tradiţiile, teoriile false şi maximele, autoritatea şi poruncile oamenilor care lucrează împotriva
poruncilor lui Dumnezeu, dar vrăjmaşul se străduieşte să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în minţile
oamenilor.
Mă doare când văd valoarea redusă dată bărbaţilor pe care i‐a folosit Dumnezeu şi pe care îi va mai
folosi. Să ferească Dumnezeu ca minţile oamenilor să meargă pe urma minţii altui om. Mintea unui om
poate fi înălţată de unii ca fiind superioară, dar orice minte îşi are slăbiciunea proprie precum şi tăria proprie.
Mintea unui om va completa lipsa altuia, dar dacă trag la acelaşi car şi sunt încurajaţi să nu privească la
oameni pentru a‐şi aminti datoria, ci la Dumnezeu, ei se vor dezvolta sub călăuzirea Duhului Sfânt şi vor
lucra în unire cu fraţii lor. Unul va completa lipsa celuilalt.
Avem nevoie de lucrători tineri şi puternici, aşa ca fratele Hickox şi soţia lui. Timpul pe care l‐am
petrecut făcând puţin, n‐a fost cheltuit aşa pentru că Domnul ar fi refuzat să‐i folosească, ci datorită
fariseismului dat pe faţă de către bărbaţii care au nevoie ca puterea de convertire a lui Hristos, lumina
lumii să strălucească în minţile lor încurcate, învăţându‐i că ei nu sunt zei şi că trebuie să lase pe
Dumnezeu să trateze cu lucrătorii Săi. Există doar o singură metodă reală pe care o poate folosi oricine. El
trebuie să înveţe de la Acela care este blând şi smerit cu inima. Trebuie să umblăm mult mai umiliţi şi mai
serioşi, cu mai multă pocăinţă a sufletului şi să cerem lui Dumnezeu înţelepciunea pe care ne‐a rânduit‐o.
Pentru aceleaşi motive pentru care fratele Hickox nu este primit şi sprijinit de fraţi în lucrarea lui, şi alţi
pastori ar fi priviţi ca nepotriviţi pentru lucrare. Vreau să pun înaintea voastră această chestiune în lumina
în care mi‐a fost pusă şi mie. Domnul are aşteptări mari de la fratele şi sora Hickox. Ei au multe de învăţat
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aşa cum au toţi cei care sunt legaţi de lucrarea cea mare a Domnului, dar îndemn pe bărbaţii care ar
trebui să fie de ajutor pentru cei care au nevoie de ajutor pentru forţă majoră, să nu pună piedici şi
pietre de poticnire în calea lor.
Este un lucru de dorit să slujeşti pe Dumnezeu, dar nu totdeauna este uşor. Lumea este împotriva
noastră. Uneori calea pare îngustă, iar Satana pare să pună stăpânire pe minte şi prea adesea atunci
când fraţii celui ispitit ar trebui să fie înţelepţi, se dă faţă partea omenească a caracterului lor şi nu partea
cerească. Aceasta este de plâns. Dacă cei ispitiţi n‐ar fi fost educaţi să privească la oameni, ei şi‐ar fi întors
faţa către Dumnezeu şi s‐ar fi încrezut în El. Ei au nevoie de o putere mai mare decât puterea
omenească, o putere mai mare decât a lor.
Când oamenii trebuie să înoate împotriva curentului, forţa valurilor îi împinge înapoi. Atunci faceţi ca
o mână să fie întinsă, cum a fost mâna Fratelui mai mare întinsă spre Petru care se scufundase şi să fie
dat un sfat plin de speranţă care să restabilească şi să trezească dragostea. Nu puteţi spune cum a fost
înregistrată o astfel de lucrare în cărţile cerului. Faceţi ca aceluia care se presupune că s‐a mişcat greşit,
fraţii să nu‐i dea ocazia să se descurajeze, ci faceţi să se simtă prins cu putere de o mână plină de
simpatie; faceţi‐l să audă şoptirea: „Să ne rugăm”. Duhul Sfânt va da o experienţă bogată amândurora.
Rugăciunea este aceea care uneşte inimile. Rugăciunea adresată Marelui medic este aceea care
vindecă sufletul şi aduce binecuvântarea lui Dumnezeu; rugăciunea ne uneşte unul cu altul şi cu
Dumnezeu. Rugăciunea aduce pe Isus lângă noi şi dă o putere nouă şi un har proaspăt sufletului slab
şi dezorientat să biruiască lumea, firea şi pe cel rău. Rugăciunea nimiceşte atacurile lui Satana.
O, aduceţi‐vă aminte că noi suntem ramurile Lui, copii ai unei singure familii. „Voi toţi sunteţi fraţi”.
Mila Sa duioasă se revarsă peste toate lucrările Sale. Ţineţi minte mereu că banii au o valoare mică în
comparaţie cu sufletele. Mulţi, dacă sunt lăsaţi să‐şi urmeze impulsul, vor prezenta pe Dumnezeu ca fiind
aspru, care caută să acuze şi să condamne, care nu va primi un suflet rătăcit câtă vreme are motive
suficiente şi o scuză legală ca să nu‐l ajute. Dumnezeu nu este cel prezentat în felul acesta, căci El este plin
de bunătate, de milă şi de adevăr. Isus a venit să îndepărteze toate aceste sentimente şi gânduri despre
Dumnezeu. El doreşte ca orice suflet rătăcit să privească şi să trăiască. El doreşte ca toţi să simtă că dragostea
părintească plină de dor este a lor. El a descoperit ceea ce nu poate fi înţeles. Dacă oamenii ar mânca
trupul lui Hristos şi ar bea sângele Lui, ceea ce înseamnă a fi împlinitori ai cuvintelor Lui, ei ar da pe faţă
atributele lui Hristos. El a fost om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. A fost rănit pentru păcatele
noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin
rănile Lui suntem vindecaţi. Unde este lepădarea noastră de sine şi răbdarea, mila, îndelunga răbdare şi
dragostea manifestată pentru a aduce înapoi la pocăinţă pe cel greşit şi la părtăşie cu Dumnezeu? Dacă
acestea ar fi manifestate, ce reformă s‐ar face în suflete, în familie şi în biserică sub puterea harului
transformator al Duhului Sfânt! De ce nu acţionăm ca creştini aşa cum se vede în învăţăturile pe care ni
le‐a dat Hristos?
Dumnezeu este Acela care pune toate lucrurile în ordine. Nu v‐aţi gândit deloc că mutarea făcută de
fratele Hickox s‐a făcut sub coordonarea lui Dumnezeu? N‐a văzut Domnul că n‐aţi procedat înţelept cu
slujitorul Lui? N‐a văzut El că trebuia să facă servici în altă parte a viei Sale chiar acolo unde este el
acum? El care este conducătorul tuturor lucrurilor, El care numără perii capului, a lucrat prin Duhul Său să‐l
transfere într‐un câmp unde poate face mai mult bine, la fel cum un părinte pământesc grijuliu şi bun ar face în
interesul copiilor lui, numai că Dumnezeul nostru este infinit mai veghetor asupra intereselor fiilor şi
fiicelor Sale. El este prea înţelept ca să greşească şi prea bun ca să le facă rău. El are o dragoste înţeleaptă, o
dragoste mare şi fără limite. „Nu sunteţi voi oare mai de preţ decât multe vrăbii? Şi totuşi Tatăl vostru
ceresc le hrăneşte”.
Domnul va rupe prin mijloacele Lui această indiferenţă a omului faţă de semenul lui. El va educa, va
disciplina şi va învăţa pe copiii Săi. O, cu cât de multă bunătate şi cât de iubitor îi pregăteşte El pentru o mai
mare consacrare şi utilitate în lucrarea Sa; îi pregăteşte pentru o viaţă mai înaltă. El îi îndrumă prin
Cuvântul Său şi prin experienţă ca să le dezvolte virtuţi şi puteri, făcând pe cei din serviciul Său să fie
pregătiţi pentru moştenirea sfinţilor în lumină. Dacă ei se vor preda lui Dumnezeu şi nu vor privi la om şi
nu vor depinde de omul limitat în loc de Cel infinit, El va lucra pentru ei o greutate şi mai mare şi veşnică
de slavă. Întunecime şi taine însoţesc cărarea acelora care n‐au îngăduit Domnului să înainteze lucrarea Sa
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în inimile lor, care nu şi‐au adus gândurile în supunere faţă de El. Dacă aceste suflete sărmane care îmi vin
acum în minte, ar fi învăţat de la Isus şi n‐ar fi primit sfat de la sufletele lor nesupuse şi neconvertite, ar fi
acum pe cărarea ascultării, conlucrători cu Isus Hristos, dar ei şi‐au luat soarta în mâinile lor şi nu s‐au
încrezut în Domnul; ei nu se bucură de binecuvântarea Lui şi nici de credinţa care lucrează din iubire şi
curăţă sufletul.
O, dacă toţi şi‐ar da seama de iubirea cea mare, de jertfirea de sine, de bunăvoinţa şi bunătatea Tatălui
nostru ceresc, când a dat pe Fiul Său să moară pentru noi ca să putem, dacă credem şi păzim poruncile Sale, să
avem pace deplină, bucuria şi dragostea Tatălui şi să ne unim cu El inima, sufletul mintea şi puterea ca să păstrăm
neprihănirea şi să mergem pe aceeaşi cale cu Hristos. Nu este numai jertfa lui Hristos, ci este şi jertfa Tatălui. Tatăl
în unire şi simţire cu Fiul Său S‐a coborât să sufere împreună cu Fiul Său. El n‐a cruţat pe singurul Său Fiu, ci L‐
a dat de bună voie pentru noi toţi.
Ellen White

Nu vă duceţi la oameni
Fratelui Reaser, 257 South Hill Street Los Angeles, California, 3 octombrie 1907
Iubite frate,
Am citit scrisorile tale, dar nu pot răspunde chiar acum. M‐ai înţelege greşit dacă ţi‐aş scrie. Când
voi veni la adunarea din Los Angeles, voi putea discuta cu tine şi cu ceilalţi. Am multe să‐ţi spun. Până
atunci nu lua nicio hotărâre.
În ultimele zile am scris multe scrisori către Australia, la Washington şi către alte locuri. Nu am
trimes tot ce am scris. Nu pot să dorm din cauza poverilor pe care le port pentru multe locuri în care
sufletele sunt în pericol. Cazurile unora mi‐au fost prezentate în mod deosebit. Satana joacă jocul vieţii
pentru sufletele lor. Nu‐i pot lăsa să ia hotărâri care‐i vor aşeza sub puterea agenţilor satanici.
Dumnezeu se poate folosi de cuvintele mele ca să le salveze, dându‐le o solie hotărâtă şi clară.
De multă vreme am văzut primejdia care se strecura în rândurile noastre prin tendinţa de a căuta
înţelepciunea omenească şi de a depinde de călăuzirea omenească. Totdeauna aceasta se va dovedi o
cursă pentru suflete şi sunt îndemnată să sun semnalul de alarmă, avertizându‐mi colegii, împotriva ei şi
îndrumându‐i către Domnul Isus. Bărbatul sau femeia care se sprijineşte pe înţelepciunea minţii omeneşti
se sprijineşte pe o trestie frântă.
Sunt îndrumată să îndrept pe cei care au nevoie de înţelepciune la Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatele lumii. „El era în lume şi lumea a fost făcută prin El; şi lumea nu L‐a cunoscut. A venit la ai Săi şi ai Săi
nu L‐au primit. Dar tuturor celor care L‐au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le‐a dat dreptul să se facă
copii ai lui Dumnezeu.” „Dacă cuiva îi lipseşte înţelepciune să o ceară de la Dumnezeu care dă cu mână
largă şi fără mustrare, şi îi va fi dată.
Dar s‐o ceară cu credinţă, fără să se
De multă vreme am văzut primejdia care se strecura în rândurile
îndoiască deloc; căci cine se
noastre prin tendinţa de a căuta înţelepciunea omenească şi de a
îndoieşte se aseamănă cu valurile
mării care sunt bătute de vânt
depinde de călăuzirea omenească.
într‐o parte şi alta. Un astfel de om
să nu se aştepte să primească ceva
de la Domnul. Căci este
nestatornic în toate căile lui. Ferice de omul care rabdă ispita, căci după ce va fi găsit bun va primi
cununa vieţii pe care Domnul a făgăduit‐o celor care‐L iubesc.”
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„Cereţi şi vi se va da, a spus Mântuitorul, căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide; căci oricine
cere capătă, cine caută găseşte, şi celui ce bate i se va deschide. Care este omul acela care dacă fiul său îi
cere o pâine, să‐i dea o piatră; şi dacă‐i cere un peşte să‐i dea un şarpe? Deci dacă voi care sunteţi răi ştiţi
să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune celor care‐I
cer; de aceea tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi‐le şi voi la fel; căci în aceasta se cuprinde Legea şi
proorocii.”
„Intraţi pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi
sunt cei ce umblă pe ea; dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei
care o află.”
Niciodată nu ar trebui ca un lucrător să încurajeze pe altul, care are nevoie de îndrumare şi de
ajutor, să meargă mai întâi la factorii omeneşti ca să‐şi înţeleagă datoria. Este privilegiul nostru, ca
lucrători, să ne rugăm împreună şi să ne sfătuim împreună, dar trebuie ca individual să căutăm pe
Dumnezeu ca să ştim ce doreşte El să facem. Când Domnul impresionează mintea unuia dintre slujitorii
Săi că trebuie să meargă într‐un anume loc ca să lucreze acolo, acest om nu este obligat să meargă la o
fiinţă omenească, ca să afle dacă este bine sau nu să meargă.
Este o educaţie greşită aceea de a învăţa pe oameni să se sprijine pe ajutor omenesc în loc să
meargă la Domnul în rugăciune. Vrăjmaşul sufletelor a fost instigatorul acestei sugestii pentru ca
minţile să fie întunecate. Oamenii nu trebuie să fie instruiţi altfel. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se
întâlnească în sfat, dar niciun conducător sau lucrător nu trebuie să ia poziţia prin care copiii lui Dumnezeu nu
trebuie să facă nicio mişcare până nu‐l consultă pe el. Aceia care poartă răspunderi în lucrare trebuie să
coopereze cu îngerii cereşti în a învăţa pe bărbaţi şi pe femei să privească la Dumnezeu ca la izvorul
puterii lor.
„De aceea, cum zice Duhul Sfânt: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua
răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinţii voştri M‐au ispitit, şi M‐au pus la încercare, şi au văzut
lucrările Mele patruzeci de ani! De aceea M‐am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: ‘Ei totdeauna se
rătăcesc în inima lor. N‐au cunoscut căile Mele! Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna
Mea!’». Luaţi seama dar, fraţilor,
ca niciunul dintre voi să n‐aibă o
inimă rea şi necredincioasă, care
Niciodată nu ar trebui ca un lucrător să încurajeze pe altul, care are
să vă despartă de Dumnezeul cel
nevoie de îndrumare şi de ajutor, să meargă mai întâi la factorii
viu. Ci îndemnaţi‐vă unii pe alţii
omeneşti ca să‐şi înţeleagă datoria.
în fiecare zi, câtă vreme se zice:
‘Astăzi’, pentru ca niciunul din
voi să nu se împietrească prin
înşelăciunea păcatului. Căci ne‐
am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, câtă
vreme se zice: ‚Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii’. Cine au fost, în
adevăr, cei ce s‐au răzvrătit după ce auziseră? N‐au fost oare toţi aceia, care ieşiseră din Egipt prin Moise?
Şi cine au fost aceia de care S‐a dezgustat El patruzeci de ani? N‐au fost oare cei ce păcătuiseră, şi ale
căror trupuri moarte au căzut în pustie? Şi cui S‐a jurat El că n‐au să intre în odihna Lui? Nu S‐a jurat oare
celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n‐au putut să intre din pricina necredinţei lor.” „După ce a vorbit în
vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul
acestor zile, ne‐a vorbit prin Fiul, pe care L‐a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi
veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât
mai pe sus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Şi căruia dintre îngeri i‐a zis El
vreodată: ‘Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?’ Nu sunt
oare toţi duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”
Mijlocirea lui Hristos trebuie ţinută mereu înaintea minţilor oamenilor. Eficienţa Sa trebuie să fie
aceea care‐i conduce. Slujitorii Cuvântului şi ai învăţăturii nu trebuie să caute înţelepciunea omenească
ca să împlinească nevoile sufletelor; ei nu trebuie să călăuzească şi să dirijeze. Făcând astfel, ei educă turma
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lui Dumnezeu să depindă de fiinţele omeneşti care sunt expuse greşelilor. „Dacă unui om îi lipseşte
înţelepciunea să o ceară de la Dumnezeu care o dă din belşug şi fără mustrare, şi i se va da; dar să o ceară
cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.” Aici este arătată cărarea cea dreaptă către Mântuitorul lumii pe
care orice suflet o poate urma. Hristos a gustat moartea pentru ca orice om să se împărtăşească de
binecuvântările Evangheliei. Deci toţi cei cu experienţă sau fără, să fie îndrumaţi la Izvorul oricărei
puteri şi eficienţe. Hristos a făgăduit că va fi înţelepciunea noastră, neprihănirea noastră, sfinţirea şi
răscumpărarea noastră.
Frate Reaser, solia mea pentru tine este: „Consacră‐te Domnului Isus Hristos. Caută pe Acela care
înţelege toate slăbiciunile tale şi care nu face nicio greşeală. El îţi poate da harul Său bogat. Privind la Isus,
studiind Cuvântul Lui, învaţă să‐ţi umileşti sufletul înaintea lui Dumnezeu şi să te lupţi în rugăciune cu El.
Nu poziţia pe care o ai în lucrare îţi determină eficienţa. O poziţie înaltă nu schimbă caracterul şi
nici nu măreşte valoarea morală. Stă scris: „L‐ai făcut cu puţin mai pe jos decât îngerii şi l‐ai încununat cu
slavă şi cinste. I‐ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le‐ai supus sub picioarele lui”.
„Toate le‐ai supus supt picioarele lui. În adevăr, dacă i‐ai supus toate, nu i‐a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum,
încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe Acela, care a fost făcut «pentru puţină vreme mai pe jos decât
îngerii», adică pe Isus, Îl vedem «încununat cu slavă şi cu cinste», din pricina morţii, pe care a suferit‐o;
pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela
pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin
suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr‐unul. De aceea,
Lui nu‐I este ruşine să‐i numească «fraţi», când zice: «Voi vesti numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în
mijlocul adunării».”
Toată puterea Mântuitorului este scoasă în evidenţă în această Scriptură. El a trăit în natura Sa
omenească tot ce putem trăi şi noi. Luând asupra Lui firea noastră şi în puterea pe care natura omenească
a primit‐o de la Dumnezeu, El a luptat cu succes cu puterile Satanei şi ale îngerilor căzuţi. El îndeamnă
pe slujitorii săi să înveţe de la El: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, ne invită El, şi Eu vă voi da
odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi
găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”. Învăţaţi de la
Hristos. Când studiaţi viaţa Sa şi puneţi în aplicare cuvintele Sale veţi găsi odihnă pentru suflet.
Sunt îndemnată să spun fiecăruia care se declară copil al lui Dumnezeu: Nu vă duceţi la uneltele
omeneşti ca să aflaţi datoria voastră. Prezentaţi cazul vostru Aceluia care a gustat moartea pentru orice
om. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile
cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele
norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt
ispitiţi.”
Lucrătorul care se consideră într‐o poziţie de răspundere atât de mare şi care lasă ca membrii
bisericilor să privească la el ca să articuleze hotărârilor lor şi să le controleze acţiunile, educă pe bărbaţi şi
pe femei să poarte un jug omenesc. Ei nu învaţă de la Învăţătorul divin. Aceluia care este dus să aibă o
astfel de experienţă îi spun: „Mergi la Hristos şi roagă‐L să‐ţi dea o experienţă; învaţă să copiezi
caracterul Său şi să nu privească la experienţa şi la călăuzirea niciunei fiinţe omeneşti care este
predispusă la greşeli ca şi tine.”
Sunt multe motive pentru care n‐ar trebui să ne punem încrederea în bărbaţii care sunt aşezaţi în
poziţii de mare răspundere. Deseori le este greu să păstreze un spirit smerit şi gata să fie învăţat. Ei
presupun că poziţia le dă puterea să controleze pe colegi şi se flatează, aşa cum a făcut şi Petru, că nu vor
cădea în ispită. Când în ceasul încercării Sale Hristos a spus ucenicilor că toţi aveau să‐L părăsească, Petru a
zis: „Doamne, de ce nu pot merge acum cu Tine? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine”. Isus i‐a răspuns: „Îţi vei
da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul până când nu te vei depărta de
Mine de trei ori”. În timpul suferinţei Sale, Hristos şi‐a păstrat umilinţa. Declaraţia plină de încredere a
lui Petru a fost pusă ca încercare şi el n‐a suportat cercarea. El s‐a lepădat de Domnul său în ceasul
încercării.
Sunt îndemnată să prezint aceste cuvinte în faţa lucrătorilor din Los Angeles şi din Paradise Valley.
Omul nu trebuie să depindă în vorbire sau în planuri de un model omenesc. Dacă se poate, trebuie să fie
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aleşi ca să ocupe poziţii de răspundere în Conferinţe, bărbaţi care să nu facă pe alţii să depindă de ei, ci
care să conducă pe toţi să facă din viaţa lui Hristos, studiul şi modelul lor. Hristos a dat întotdeauna pe faţă
o curtenie cerească atunci când avea de a face cu sufletele oamenilor. Viaţa lui a fost o viaţă de continuă
jertfire de sine şi de sacrificiu de sine. Cei care vor fi consideraţi biruitori vor fi aceia care au pus în practică
virtuţile lui Hristos. Inima îmi este bolnavă şi mă doare atunci când văd exemplul dat de cei cărora
le‐a plăcut să dicteze şi să stăpânească, şi am zis: „ Dacă aceste rele vor continua în ciuda avertizărilor
care le‐au fost date, nu am niciun curaj cu privire la felul cum vor face faţă cu succes luptei celei mari care
stă înaintea noastră.”
Ellen White

Dezvoltarea structurii în
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

După Marea Dezamăgire din 1844, adventiștii alcătuiți din familii, indivizi și în unele cazuri grupuri
mici, erau împrăștiați pe întreg teritoriul Statelor Unite, în special în zona New England și partea de sus a
statului New York. Erau împărțiți în grupuri care păzeau sâmbăta și alții duminica. Mai târziu, mesajele
Spiritului Profetic au făcut ca aceștia să se fragmenteze și mai mult. Cei care au rămas credincioși mesajului
advent au devenit misionari neobosiți. Cu toate acestea, acești adventiști erau atât de puțini și răspândiți,
încât Ellen White făcea referire la ei ca fiind turma cea mică sau turma răspândită. Pe măsură ce se adăugau
noi credincioși bisericii rămășiței, au început să apară mici biserici, clădiri în care încăpeau între 30 și 60 de
persoane. Chiar dacă clădirile erau din lemn, Duhul Sfânt se manifesta într‐un mod deosebit. Fiecare
biserică a devenit astfel o lumină pentru regiunea în care era.
Destul de curând a devenit evident faptul că trebuia să existe o structură organizatorică care să
plănuiască mai eficient cum să fie dus mesajul adventist regiunilor unde acesta nu ajunsese. Astfel că în
1861 s‐a organizat prima Conferință. Joseph Bates a fost ales conducătorul Conferinței. Este foarte
important acest aspect – a fost ales un conducător, nu un președinte pentru Conferința Michigan. Decizia
era în acord cu dorința de a evita orice asemănare cu formele papale de organizare. Poporul nu dorea ca un
rege să domnească peste ei, considerând că aceasta este în dezacord clar cu guvernarea rânduită de
Domnul.
Lucrarea putea fi astfel făcută mai bine, iar lucrătorii puteau fi trimiși în orașe și localități neatinse
până atunci de adventiști. Lucrătorii Domnului sperau să stabilească nenumărate noi comunități în toată
Conferința. Era un plan eficient și curând au organizat noi Conferințe în Ohio, Iowa și Kansas. Forma de
organizare a ajutat ca lucrarea Domnului să se extindă rapid.
Cu toate acestea, Conferințele nu puteau face prea mult pentru zonele în care prezența adventistă
era inexistentă. Acestea erau așezate doar în statele unde exista un număr destul de mare de adventiști și
biserici. Membrii au văzut că, pe măsură ce populația se muta înspre vestul Statelor Unite, Conferințele nu
prea făceau ceva pentru a le ieși în întâmpinare celor de acolo. Aveau nevoie de o organizație care să ducă
mesajul acolo. În plus, în timpul Războiului Civil, autoritățile le‐au făcut mari probleme adventiștilor din
cauza hotărârii lor de a nu servi țara. Astfel, ei au văzut o nevoie în a stabili o Conferință Generală care să
plănuiască lucrarea și să ducă mesajul în noile regiuni ale Americii. Această Conferință Generală avea să fie
și fundamentul legal pentru toți care obiectau participării în război. Un al treilea motiv pentru apariția
Conferinței Generale a fost acela al constituirii unui corp legal care să dețină titlul de proprietate pentru
biserici, birourile Conferințelor și editurile.
Fără a ține seama că această nevoie de organizare a fost aprobată de Dumnezeu, o mișcare de
opoziție plină de zel s‐a constituit. Unii susțineau că James White nu vrea decât puterea. Din cauza aceasta,
James White a refuzat să devină primul președinte al Conferinței Generale, fiind numit John Byington, un
lider mai în vârstă a mișcării Adventiste.
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De reținut faptul că organizarea Conferinței Generale a avut loc cu mult înaintea trimiterii vreunui
misionar în afara granițelor Statelor Unite, chiar înaintea apariției adventiștilor în majoritatea statelor din
America de Nord.
Pe măsură ce eforturile misionare din anii 1870 și 1880 au adus o prezentă mondială a
adventiștilor, a devenit evident faptul că organizarea prezentă – biserica locală, Conferința și Conferința
Generală nu oferea suficiente oportunități pentru gestionarea creșterii. La un moment dat s‐au format
districte mai mari decât o Conferință în anumite regiuni ale țării. Precedentul a fost stabilit de Uniunea
Australiană, care s‐a format în 1895 și a fost folosită ca tipar pentru înființarea uniunilor în anul 1901, la
Conferința Generală de la Battle Creek, Michigan. Uniunile au fost stabilite pentru a se ocupa de teritorii
mai întinse decât Conferințele.
Pe măsură ce lucrarea se extindea și mai mult, nici măcar Uniunile nu au mai făcut față distanței
dintre conducerea Conferinței Generale și lucrarea din anumite zone. Prima regiune care a primit numele
de Diviziune a fost cea din Europa și acesta a fost tiparul pentru diviziunile înființate în 1918 la Conferința
Generală din acel an. Diviziunile nu operează în același fel ca Uniunile, Conferințele sau bisericile locale. Ele
sunt, așa cum e și numele, diviziuni (împărțiri) ale Conferinței Generale. Astfel, nu este Diviziunea Nord
Americană a Conferinței Generale, ci Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Diviziunea Nord
Americană; nu Diviziunea Trans‐Europeană, ci Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea–
Diviziunea Trans‐Europeană. Acestea sunt birouri regionale ale Conferinței Generale. Astfel, președintele
fiecărei diviziuni este automat și vicepreședinte al Conferinței Generale. Pentru că diviziunile sunt parte a
Conferinței Generale, acestea nu trimit delegați la întrunirea de 5 ani. Delegații sunt trimiși de către Uniuni.
Astfel, conducătorii și liderii departamentelor diviziunii sunt aleși la întrunirea Conferinței Generale.

Dacă privim imaginea de mai sus vedem destul de clar că Dumnezeu a instaurat o structură în
formă de piramidă răsturnată. Cea mai mare responsabilitate este la nivelul bisericii locale. Scopul
Conferinței nu era acela de exercitare a autorității peste biserica locală, ci pentru a‐i sluji și a le pune la
dispoziție planuri și mijloace pentru intrarea cu evanghelia în noi teritorii. Pe același criteriu au fost
constituite și Uniunile. Conferința Generală era responsabilă cu înaintarea lucrării pe tot pământul.
Desigur că asta nu înseamnă că fiecare astfel de structură nu are autoritate, ci că aceasta este exact
cea oferită de reprezentații de la nivelul antecedent. Spre exemplu, autoritatea unei Conferințe este cea
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oferită de grupul bisericilor care o constituie. Astfel, într‐o întrunire a slujbașilor, aceștia pot alege să
crească sau să micșoreze responsabilitățile unei conferințe locale, să o modifice sau să o extindă.
Este datoria slujbașilor comunităților să decisă cine face parte din comitetul de numiri. De
asemenea, ei decid care să fie proporția între pastori și membrii; care să fie departamentele și responsabilii
lor. Spre exemplu, slujbașii decid dacă vor un secretar și un trezorier sau dacă cele două slujbe să fie
combinate. Ei decid câte departamente să fie și cine să fie responsabil. Chiar divizarea Conferinței în două
entități sau unirea cu o altă Conferință stă în atribuțiile lor. Ei decid cine face parte din Comitetul Executiv
pe durata unui mandat.
Delegarea slujbașilor la întrunirile Conferinței să se facă responsabil și după ce au fost făcute
rugăciuni sincere. Doar bărbații și femeile care au dovedit prin încercări că îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc
adevărul și neprihănirea să fie luați în seamă pentru o așa responsabilitate. Lor să nu le fie teamă să‐și
spună opinia, să aibă convingeri puternice. Nu e deloc bine să se spună: Păi, cine e disponibil pentru
întrunirea slujbașilor? Alegerea să se facă fără grabă astfel încât cei mai responsabili să aibă timp suficient
pentru a participa. Delegaților să li se ceară să rămână până la sfârșitul întâlnirii, indiferent cât de lung ar
putea ține programul. De prea multe ori membrii nu înțeleg importanta responsabilitate pe care Dumnezeu
o așează pe umerii lor, luând‐o astfel cu ușurință, și cred că ei trebuie doar să confirme propunerilor celor
din conducerea Conferinței. Este exact invers: membrii trebuie să pună înaintea Conferinței cele mai
importante aspecte ale lucrării. Astfel, responsabilitatea cea mai mare cade pe umerii membrilor care
trebuie să aibă o dependență totală de Domnul.
Adesea, nenumărate hotărâri la nivelul Conferinței Generale sunt votate ca și cum ar fi chestiuni de
rutină, fără prea mult dialog sau rugăciune. A accepta o astfel de hotărâre doar pentru că ea a fost votată la
Conferința Generală nu arată decât asemănarea cu mentalitatea papală. Chiar dacă o anumită rezoluție a
fost votată, s‐ar putea ca să fie necesară adaptarea ei la nivel de regiuni ale lumii, culturi. Membrii pot
sesiza un pericol trecut poate cu vederea de conducători. Un exemplu bun este cel din Declarația Perth
făcută în Comitetul Anual al Conferinței Generale din 1991. Chiar dacă aceasta conținea niște afirmații
încurajatoare, în ea erau și chestiuni ce îi constrângeau pe cei credincioși din cadrul unor misiuni
independente. Ea a pregătit cadrul pentru punerea sub disciplină a celor ce expuneau apostazia și spiritul
lumesc din biserică. Mulți din membrii laici au sesizat pericolul însă puțini au contestat Declarația Perth,
însă cu siguranță vor regreta aceasta în viitor.
Ceea ce am observat de‐a lungul timpului e că în mare măsură apostazia din Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea a fost adusă prin pastori și învățători. Cu toate acestea, membrii devin responsabili atunci
când nu stau împotriva acestei apostazii. Să nu uităm că delegații de la alegerile de la Conferință aleg
numele celor cărora li se dau scrisori de acreditare (pastori și personal TESA) pentru a îndeplini funcții în
Conferință. Ei au puterea unui vot covârșitor împotriva tentativelor lui Satan de a aduce eroare în biserică.
Există o nevoie stringentă de membrii activi în destinul bisericii lui Dumnezeu, acum când vin atâtea mișcări
lumești și de apostazie precum mișcarea Celebration, programarea neurolingvistică, slujire de fațadă,
scenete, sporturi de competiție, moda și multe altele. Dacă ar fi fost suficientă responsabilitate și veghere
printre membrii, noua teologie ar fi fost tăiată înainte să crească precum mișcarea Celebration; căile
umaniste și ale înșelăciunii prezentate în Lab 1 și Lab 2 (din cadrul programării neurolingvistice) nu ar fi fost
tolerate, iar sporturile de competiție nu ar fi fost îngăduite în școlile noastre. Singurul drum ca adevărata
pocăință să aibă loc, cea care va aduce redeșteptare și reformarea bisericii noastre, este prin suportul
major al membrilor și un efort constant de a sta la principii indiferent de costuri, precum acul busolei înspre
pol. Însă pentru aceasta este nevoie ca membri să‐și cunoască datoria față de Dumnezeu și față de biserica
Sa.
Dumnezeu a pus responsabilitatea intrării de noi membrii în biserică asupra comunității locale.
Aceasta e o datorie foarte importantă. Adesea intrarea sau transferul de noi membrii este o chestiune
tratară superficial și mulți din cei ce votează nu au nicio idee despre loialitatea acelui om față de
Dumnezeu, adevărul și principiile Lui. Fiecare membru trebuie să ia în serios acest rol. Odată ce un membru
este primit în biserica locală, el este o parte a Bisericii Adventiste de pe tot globul. Nu doar Dumnezeu, ci și
Satan aduc membrii în biserică. Știind aceasta, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință, prin ajutorul
Duhului Sfânt și cea mai bună judecată, să‐i acceptăm doar pe cei ce se dovedesc adventiști adevărați.
Dumnezeu a încredințat bisericii locale și puterea de a disciplina membrii. Conferința, Uniunea sau chiar
Conferința Generală nu pot disciplina un membru dintr‐o biserică locală. Tot ce pot face ei este o
recomandare pentru disciplinare. Uneori Conferințele au obținut ce doreau prin amenințări sau
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contraatacuri. Însă membrii au scopul lui Dumnezeu de partea lor pentru a opri asemenea excese
necreștinești. Doar autoritatea bisericii locale are puterea de a exlude o persoană. Pastorul sau comitetul
fac doar recomandări bisericii. Din păcate, unii membrii nu pot ține piept presiunii și cedează sau alții decid
să nu participe la adunările administrative în care se discută disciplinarea cuiva crezând că pot evita
responsabilitatea pusă de Dumnezeu asupra lor.
Sigur că sunt motive întemeiate pentru retragerea calității de membru. Când se constată o
îndepărtare serioasă de la adevăr și neprihănire, membrul trebuie îndepărtat din trupul bisericii. Însă de
multe ori, cei ce sunt credincioși în Domnul și adevărul Lui sunt excluși de cei care au abandonat credința
dată sfinților odată pentru totdeauna. Sigur că excluderea nu ar trebui să se facă fără eforturi anterioare
susținute pentru îndreptarea celui în cauză. Niciodată excluderea nu trebuie făcută pentru că membrul nu a
ascultat de niște reguli inadecvate și nebiblice. Cu toate acestea, membrii necredincioși nu pot rămâne în
biserică. Astăzi se constată o decădere a standardului spiritual la mulți membri. Cu toate acestea, ei rămân
membrii în bisericile locale. O asemenea stare nu aduce decât neputință bisericii și atrage blestemul lui
Dumnezeu.
O altă responsabilitate încredințată de Domnul este aceea a adăugării de noi biserici și de
îndepărtare a celor apostaziate. Aceasta se poate face la o întâlnire a tuturor bisericilor dintr‐o Conferință.
Un comitet poate recomanda, dar nu poate adăuga o nouă biserică la cele existente. De aceea, este în
responsabilitatea fiecărui membru din celelalte biserici de a se interesa de direcția și dezvoltarea noii
bisericii care vrea să facă parte din corpul Bisericii Adventiste. Comitetul Conferinței nu poate exclude o
biserică din rândul celorlalte. Doar două grupuri pot face aceasta: membrii din biserica în cauză sau
reprezentanții tuturor bisericilor din acea Conferință. Dacă cel de‐al doilea grup se gândește la aceasta,
trebuie să existe o întâlnire anterioară în care membrii bisericii în cauză să explice credința și practica lor
care e pusă sub semnul întrebării.
Dumnezeu a plănuit că Conferința slujește biserica locală, nu invers. La fel Uniunea servește nevoile
Conferințelor și Conferința Generală nevoilor Uniunilor. Asta nu înseamnă că Uniunea, Conferințele sau
Conferința Generală nu dețin autoritate. Toate aceste structuri au autoritatea pe care membrii din
componența lor le‐au hotărât‐o. Ellen White spunea în 1909:
„Dumnezeu a hotărât ca toți reprezentanții bisericilor de pe întreg pământul, atunci când sunt
adunați în cadrul sesiunii Conferinței Generale, să aibă autoritate.” ‐ Mărturii, vol. 9, 261.
Observați cum spune că nu Conferința Generală, ci reprezentații din întreaga lume (cei din cadrul
Uniunilor) manifestă autoritatea sub autoritatea divină. Cu toate acestea, deciziile luate în acest cadru nu
sunt infailibile și în cazul în care acești delegați aleg contrar Cuvântului decizia lor nu este vocea lui
Dumnezeu. Doar Dumnezeu și Cuvântul Său este infailibil.
Un caz tipic cu privire la failibilitatea deciziilor s‐a petrecut la sesiunea Conferinței Generale din
1895. În acea vreme fratele S.N. Haskell se afla în Africa. Cecil Rhodes, guvernatorul Coloniei Cape i‐a oferit
o însemnată bucată de pământ pentru înființarea unei școli (Rhodesia), mai târziu cu numele de Zimbabwe.
Conferința Generală a votat împotriva acceptării acestui pământ și i‐a cerut fratelui Haskell să îl înapoieze.
Haskell a fost devastat și i‐a scris sorei White în Australia. El i‐a spus că aceasta nu era din fonduri
guvernamentale devreme ce Rhodesia funcționa independent de guvernul britanic, prin British East Africa
Company. Sora White a fost deacord cu Haskell și a condamnat puternic decizia Conferinței Generale în
sesiune. Acesta este doar un exemplu în care profetul nu a fost deacord cu o decizie a sesiunii Conferinței
Generale.
Nu putem să trecem cu vederea dezamăgirea ei atunci când sesiunile Conferințelor Generale din
1901 și 1903 au respins sfatul lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu conferă autoritate Conferinței Generale
aflate în sesiune de lucru, aceasta nu este infailibilă și nu înseamnă că nu poate decide greșit. Dacă ar fi așa,
ne‐am așeza într‐o poziție de autoritate papală ca în biserica romano‐catolică. Aceasta este o anatemă
adventismului pentru că este o anatemă a lui Dumnezeu.
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Forma divină a Conducerii Bisericii
Când Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și‐a început misiunea destinului ei, membrii, venind din
diferite biserici din Statele Unite, au avut în mod natural viziuni diferite cu privire la structura și conducerea
bisericii în curs de dezvoltare. Fundamental, au luat în considerare trei forme de guvernare a bisericii. Prima
era forma ierarhică a conducerii bisericii. Aceasta era, de asemenea, cunoscută drept forma papală,
deoarece toate bisericile Protestante au respins această formă de organizare a bisericii.
Forma ierarhică de conducere a bisericii este construită pe un individ sau un mic comitet, care este
responsabil pentru a lua deciziile majore, importante ale bisericii. Biserica Romană‐Catolică este arhetipul
guvernării ierarhice a bisericii. În fruntea acestei biserici, liderul ei, papa, când vorbește ex‐catedra, are
autoritate absolută. Fie printr‐o bulă papală sau o circulară papală, este de așteptat ca directivele papei să
fie acceptate fără modificări, completări sau ștergeri. Împlinirea acestei așteptări nu a fost întotdeauna
ușoară pentru Biserica Romană‐Catolică. Acest lucru s‐a adeverit în mod special în timpul secolului
nouăsprezece, când influența papală a ajuns la un nivel scăzut fără precedent. Pentru a ajuta la întărirea
autorității papale, papa cu cea mai lungă domnie din istorie, Pius al IX‐lea, a prezentat doctrina infailibilității
papale. Această doctrină a avut ca scop să adauge greutatea autorității divine declarațiilor pontificale.
Această doctrină a infailibilității nu a fost acceptată fără opoziție considerabilă, dar în cele din urmă
promotorii ei au triumfat.
În sistemul ierarhic liderul ia deciziile. Expectanța este ca aceste directive să ajungă în jos la
arhiepiscopii, la episcopii, la congregațiile parohiale locale fără modificări sau schimbări de niciun fel.
Ordinele liderului sunt obligatorii pentru toți membrii bisericii. Trăim într‐o epocă când nu puțini pun la
îndoială o asemenea autoritate; cu toate acestea, majoritatea romano‐catolicilor de pe întreg pământul
acceptă edictele papei drept definitive și care nu se pot negocia.
Forma episcopală de guvernare a fost cunoscută la data începutului Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea. Biserica Anglicană din Anglia a dezvoltat această formă, și Biserica Episcopală din America a dus‐o
mai departe după declarația de Independență a Americii. Un astfel de sistem nu are un pontif suprem;
autoritatea se situează la nivelul episcopului.
În Anglia, de exemplu, sunt mai bine de 500 de astfel de episcopi, însă doar doi arhiepiscopi,
Arhiepiscopul de Canterbury și Arhiepiscopul de York. În timp ce Arhiepiscopul de Canterbury este numit
Primatul Marii Britanii, monarhul aflat la conducere este liderul Bisericii Anglicane; autoritatea de luarea a
deciziilor este investită la nivelul diocezelor (episcopiilor) în mâna episcopilor. Forma episcopală de
conducere a bisericii are câteva din elementele sistemului ierarhic, dar este mai puțin centralizată. Fiecare
episcop este o lege pentru sine însuși în ceea ce privește autoritatea. În mod natural unii episcopi exercită
mai multă autoritate autocratică decât alții, dar conducerea diocezei este în mare parte în mâinile lor.
În ultimii ani Biserica Anglicană a simțit o adâncă frustrare cu privire la această formă de conducere.
Într‐adevăr, anteriorul Arhiepiscop de Canterbury, Dr. Robert Runcie, a cerut ca Biserica Anglicană să se
unifice cu Biserica Romei sub o papalitate reformată. Într‐un fel, structura Bisericii Anglicane este ușor
adaptabilă acestei reuniuni deoarece deja deține o structură ierarhică modificată.
A treia formă de conducere cunoscută pionierilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea era forma
congregațională. Aici fiecare biserică avea autonomie. Se poate vedea acest model de conducere cel mai
bine în Biserica Congregațională, Biserica Baptistă, Biserica lui Dumnezeu și alte biserici similare. În timp ce
există o mică organizare printre aceste biserici, totuși, fiecare biserică are autonomia ei. De exemplu,
congregația bisericii are dreptul de a angaja sau concedia propriul pastor. Biserica gestionează propriile
finanțe și aprobă proiecte misionare speciale. Nu este neobișnuit ca o biserică să sponsorizeze o familie
misionară peste mări și să îi garanteze nevoile financiare.
Forma ierarhică și cea episcopală erau de‐a dreptul inacceptabile pentru primii credincioși ai Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea. Ei au avut o înclinație naturală spre forma congregațională de organizare a
bisericii. Acești pionieri erau, de obicei, persoane foarte independente care au fost persecutate de diferitele
biserici din care proveneau. Au dorit cea mai mare libertate posibilă pentru a‐și exercita convingerile
religioase. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a ales forma congregațională de conducere a bisericii, ci mai
degrabă forma reprezentativă a conducerii bisericii pentru poporul rămășiței.
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În această formă de conducere a bisericii, structura în curs de dezvoltare a Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea avea marea parte a autorității sale în mâinile bisericii locale. Bisericile aveau responsabilitatea de a
accepta noi membri. Odată ce deveneau membrii ai comunității bisericii locale, deveneau membrii ai
bisericii lărgite, sau a ceea ce mai târziu a devenit Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea mondială. Biserica
locală era singura care putea să‐și disciplineze membrii necredincioși. Biserica locală avea responsabilitatea
specifică pentru efortul misionar din regiunea locației sale, fie dacă era o regiune rurală, fie una de oraș.
Într‐adevăr, întreaga autoritate a bisericii își avea baza în comunitatea bisericii locale.
Pe măsură ce alte structuri de organizare sau dezvoltat, mai întâi Conferința locală, apoi Conferința
Generală, mult mai târziu uniunile, și în cele din urmă diviziunile Conferinței Generale, fiecare a fost
înzestrată cu responsabilitate. Fiecare nivel a fost desemnat slujirii nevoilor nivelului a cărui reprezentanți
și‐au ales liderii. Dar în cele din urmă fiecare nivel și‐a primit autoritatea din bisericile locale și a slujit
nevoilor și intereselor acestor comunități a bisericilor locale ce erau într‐o expansiune rapidă. Conferințele
nu erau stabilite doar pentru a deservi nevoilor bisericilor locale, ci de asemenea, și mai important, să
planifice și să organizeze expansiunea lucrării în zone, orașe sau sate în care nu exista prezență adventistă
de ziua a șaptea. În acest fel s‐a dezvoltat forma reprezentativă de conducere pe care Dumnezeu a rânduit‐
o pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.
În această rânduiala, Dumnezeu a oferit o formă de conducere care a permis control și echilibru, și
care avea menirea să descentralizeze nivelele de autoritate. În timp ce astăzi încă mai avem vestigiile
formei reprezentative de conducere a bisericii, în realitate ne‐am reorientat în mod alarmant spre o formă
ierarhică. Făcând acest lucru, conștient sau inconștient, ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu riscând să nu
înțelegem niciodată că organizarea pe care a intenționat‐o Dumnezeu pentru poporul Său nu este cea pe
care o avem astăzi.

Ierarhia

După cum am studiat dezvoltarea organizațională a bisericii, a devenit evident că organizația pe
care Dumnezeu a dorit pentru biserica lui era antiteza ierarhizării. Dumnezeu a ales o conducere
reprezentativă pentru continuarea misiunii Evangheliei. În cartea sa, Supremația lui Petru (Review and
Herald, 1898), M. E. Kellogg a adus aceste aspecte clar, în centrul atenției arătând eroarea sistemului papal
și expunând sistemul Noului Testament, care a adus o mare răsplată pentru poporul lui Dumnezeu. El a
explicat situația, după cum urmează:
„S‐a dovedit în capitolele precedente că ideea întâietății nu se cunoaște în Scripturi, și că
supremația, care a fost stabilită, a fost realizată doar prin ambiție nesfântă și printr‐o căutare
necreștinească a supremației spirituale, cu totul străină de spiritul și învățăturile lui Hristos și ale apostolilor
Săi; am văzut de asemenea, că a fost realizată după secole lungi de complot și uneltiri, și mai ales prin
unirea acestei biserici apostate cu statul Roman, și că, în cele din urmă a dus la aducerea statului Roman și
a multor altor state sub controlul Bisericii; că o mare parte a bisericii creștine a protestat întotdeauna
împotriva acestui lucru; și că separarea dintre bisericile din Est și Vest, în secolul al XI‐lea a fost într‐o
oarecare măsură, din această cauză; pentru că Biserica Răsăriteană nu a acceptat niciodată supremația
episcopului Romei. Din acel moment, numeroase corpuri de creștini au negat doctrina primatului. Marii
reformatori din secolul al XVI‐lea au negat prioritatea unui element cardinal al muncii lor, și nu este deținut
de nimeni în afară de Biserica Romano‐Catolică. Această biserică susține cu tărie această doctrină ca o parte
fundamentală a crezului său.”
Comentând asupra acestui fapt, M. E. Kellogg a spus:
„Nu trebuie să existe nicio întâietate. Evanghelia este pentru toată lumea. Bisericile vor fi ridicate
peste tot, dar nu există nicio prevedere în sistemul creștin prin care un om, sau o adunare de oameni în
sesiune continuă, poate prelua lucrarea Evangheliei în toată lumea. O astfel de sarcină ar fi dincolo de
capacitatea omului. Lumea este mare; și ideea că un singur om, sau un corp de oameni, ar putea lua în
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considerare nevoile spirituale ale tuturor credincioșilor în Hristos sau nevoile spirituale ale multor mii de
credincioși în Hristos, care sunt împrăștiați în întreaga lume, este absurdă.”
A fost o mare durere pentru mulți adventiști de ziua a șaptea că liderii Bisericii Adventiste, în două
cazuri judiciare bine mediatizate, au tratat lucrurile din perspectiva unei structuri ierarhice, în încercarea lor
de a câștiga decizia favorabilă a instanței . Acest lucru s‐a întâmplat în cazul Merikay Silver în California, în
procesul ei împotriva Pacific Press în 1970, și din nou, în cazul lui Derek Proctor (un profesor de la
Universitatea Andrews), în procesul său împotriva Conferinței Generale. Aici este un rezumat al cazului
Proctor.
„Procesul de lungă durată a lui Derek Proctor cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a fost în cele
din urmă decis, la data de 29 octombrie 1986. Proctor a pierdut cazul, în care el a susținut că biserica prin
diferitele entități ale sale, a conspirat în mod ilegal să intervină în vânzare cărții sale prin încălcarea legilor
antitrust și conspirației. Strategia majoră a Conferinței Generale, în acest caz a fost de a convinge instanța
că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este, în esență, o biserică ierarhică, în care directivele și ordinele
Conferinței Generale au autoritate obligatorie pentru toate celelalte entități ale bisericii. Conferința
Generală a susținut că, pe lângă Biserica Romano‐Catolică, Biserica Adventistă este cea mai centralizată
biserică dintre toate confesiunile creștine din această țară.”
Tema centrală a cazului Merikay este după cum urmează:
„ Deși este adevărat că a existat o perioadă în viața Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea când
denominația a avut un punct de vedere distinct anti‐romano‐catolic, iar termenul «ierarhie» a fost folosit
într‐un sens peiorativ pentru a se referi la forma papală de guvernare a bisericii, acea atitudine din partea
bisericii nu era altceva decât o manifestare a larg răspânditei atitudini anti‐papale printre cultele
protestante conservatoare din ultima parte a secolului trecut și prima parte a acestui secol, dar care acum,
în ceea ce privește Biserica Adventistă de ziua a Șaptea, a fost aruncată la coșul de gunoi istoric.” –
depoziție data sub jurământ de Neal C. Wilson (prin avocatul său) în cazul Merykay McLeod: pagina 4, nota
de subsol 2, numărul de registru 84, EEOC versus PPPA, C‐74‐2025‐CBR, 6 februarie 1976.
Ne uităm cu groază la alunecarea bisericii rămășiței către ierarhizare. Așa cum vedem în istorie,
ierarhizarea este o revendicare a Bisericii Romano‐Catolice. Forma papală de guvernare este destinată de
Satana pentru a oferi puterea unei singure persoane, sau unui grup mic de persoane pentru a avea
posibilitatea de a controla indivizii, schimbând astfel direcția bisericii.
Se observă că în cazul Proctor declarația sugerează clar că se așteaptă de la membrii bisericii să se
supună deciziilor Conferinței Generale. Există doar două explicații pentru o astfel de pretenție. Fie
reprezintă un jurământ fals în ceea ce reprezintă o falsă reprezentare a lucrurilor sau ca biserică am
renunțat la principiile date de Dumnezeu organizației bisericii.
Unii au făcut referire la conciliul bisericii din capitolul 15 din Fapte, sugerând că aceasta presupune
o organizare ierarhică, dar nu este cazul aici. Din contextul biblic observăm că această adunare a fost un
comitet ad‐hoc.
Nu știm cum a fost ales Iacov să prezinte raportul. Unii s‐au referit la el ca fiind „președintele
Conferinței Generale”, dar cu greu se poate spune aceasta din context. Este foarte probabil ca el să fi fost
ales de către grupul de apostolic și prezbiteri să conducă întâlnirea sau să fie cel care transmite răspunsul
final după căutarea în rugăciune a răspunsului lui Dumnezeu.
Comentând despre conciliu, M.E. Kellogg scrie:
„Lucrul cel mai apropiat conducerii universale în biserică este acțiunea consiliului general. Capitolul
15 din Fapte va fi mereu o dovadă că autoritatea aparține bisericii ca întreg , este în timpuri speciale și
pentru motive bine stabilite învestită într‐un consiliu care discută problemele de interes ale bisericii, iar
deciziile luate sunt îndrumătoare și nu obligatorii pentru biserică.
Kellogg clarifică mai departe:
„Un consiliu creștin este o convenție pentru un timp limitat. Când este în sesiune, este în stăpânirea
întregii autorități din biserică, de aceea deciziile nu ar trebui tratate cu ușurință. Dar când un consiliu este
dizolvat, puterea generală și consultativă, este suspendată până la următorul consiliu, și nu există nicio
prevedere în sistemul bisericii creștine prin care autoritatea unui consiliu să fie transferată asupra unei
persoane ce reprezintă consiliu între sesiuni, astfel reprezentând conducătorul general și continuu al
bisericii pe pământ. Aceasta ar fi o uzurpare a locului lui Hristos, adevăratul Cap al bisericii. Autoritatea
generală și continuă asupra bisericii a unor oameni, implică o responsabilitatea atât de mare încât
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Dumnezeu, în înțelepciunea și mila Sa infinită, a gândit că nu este bine să fie încredințată unui om sau mai
multor oameni.
Problema pe care Kellogg o adresează în ce privește Biserica Romano Catolică este mai mult decât
evidentă în Biserica Adventistă de ziua a Șaptea. El avertizează:
„Ce este necesar pentru a forma o conducere pământească, un stăpân al bisericii? Nu prea multe,
așa cum probabil își închipuie unii. Stabilit într‐o manieră simplă, pentru a stăpâni o conducere
pământească, o biserică are nevoie de un om, sau de un grup de oameni, supraveghind constant lucrarea
bisericii în toate zonele pământului. Acest lucru necesită un loc permanent pentru conferințe și consultare
și o comunicare eficientă cu corpul bisericii din fiecare loc de pe pământ. Când o biserică are aceasta, cu
toate că este la o scară mai mică, este o miniatură a primei conduceri cu locația Tibru ‐ are acest lucru
pentru care nu există niciun argument în Scriptură.
Bisericile lui Hristos din fiecare țară trebuie să aibă o organizație, iar oamenii să fie aleși prin votul
liber al membrilor, dar acești oameni vor fi conducători doar pentru o perioadă limitată de timp. Oamenii
aleși vor fi bine cunoscuți de către toată lumea. Ei nu vor fi dați la o parte de către cei care le‐au încredințat
autoritatea temporară.”
Ce lucru minunat ar fi dacă am urma mai îndeaproape forma de conducere stabilită aici de Kellogg.
Se va nota că autoritatea superioară și arbitrul final, potrivit lui Kellogg, este corpul bisericii însuși. Aceasta
este baza formei reprezentative de conducere a bisericii. Este bazată pe structura piramidei inversate pe
care Dumnezeu a dat‐o acestei biserici. Astăzi vedem dezvoltându‐se o ierarhizare izbitoare, care este un
blestem pentru creștinism și o dezonoare la adresa lui Dumnezeu, care este singurul ce deținea
responsabilitatea de conducere în biserică.
Comentând despre forma ierarhică, Kellogg adaugă:
„Planul Evangheliei este o formă mai bună decât aceasta; permite un grad mai mare de libertate și
independență a membrilor bisericii, și de asemenea prevede o concentrare a efortului de a duce evanghelia
lumii și oferă grijă pastorală bisericiilor deja stabilite. Aceasta poate fi văzută făcând referire la Faptele
Apostolilor.
Așa cum apostolii au proclamat evanghelia, ridicând biserici, și au fost aleși prezbiteri în fiecare
oraș, aceste biserici le‐au luat locul ca părți independente ale bisericii lui Hristos. Nu că erau independente
de puterea sfătuitoare a comitetului general, dacă ceva era nevoie să fie analizat între ei era făcut de către
acel corp, în rest erau independente. Aceste biserici s‐au format natural prin asocierea reciprocă, dar în ele
nu exista nicio autoritate arbitrară, mai mult decât în orice altă biserică separată, pentru corectarea și
disciplinarea membrilor.”
Autoritatea unui singur om sau a unui grup mic de oameni asupra altor bărbați și femei, nu este
foarte diferită de programele de controlare a minții pe care sora White le condamnă. Cu toată sinceritatea
trebuie să admitem că această autoritate crește într‐un mod periculos astăzi. Acolo unde oamenii nu pot
înainta pe cont propriu din cauză că le este frică să nu aducă nemulțumirea cuiva într‐o poziție de
conducere în lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea este împiedicată. Acest amestec nu ar trebui să existe.
Domnul, în înțelepciunea Sa, a oferit sfaturi comparând conducerea creștină cu cea păgână. Această
declarație a venit după mânia celor zece ucenici, la cererea mamei lui Ioan și Iacov, care i‐a cerut lui Isus să
le ofere fiilor ei locuri superioare în Împărăția Sa. Isus a considerat că este nevoie să rezolve această dispută
și a făcut‐o prin aceste cuvinte:
„Ştiţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, şi mai‐marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între
voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel
dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n‐a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să‐Şi
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Mat. 20:25‐28)
Este o practică mondială aceea de a avea structuri ierarhizate și lideri autoritari, însă nu este o
practică acceptabilă pentru creștini. Dumnezeu a chemat lideri care sunt slujitori: aceia care sfătuiesc și
îndrumă, nu care conduc și domină. Dumnezeu a vorbit cu putere asupra acestui lucru.
„Aceia pe care Dumnezeu i‐a pus în poziții de răspundere nu ar trebui să caute să se înalțe sau să
atragă atenția oamenilor asupra muncii lor. Ei trebuie să dea toată slava lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să
caute putere ca să domnească peste moștenirea lui Dumnezeu; pentru că numai cei care se află sub
conducerea lui Satan vor face acest lucru.
Dar sistemul de reguli sau ruina este prea des văzut în instituțiile noastre. Acest spirit este prețuit și
revelat de unele funcții de răspundere, și din cauza acestora Dumnezeu nu poate face lucrarea pe care
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dorește să o facă prin intermediul lor. Prin acțiunile lor, cei care dezvăluie acest spirit arată cum vor fi în
cer, în cazul în care li s‐ar încredința responsabilitatea.
Fie ca niciun plan sau metodă să fie adoptată în oricare dintre instituțiile noastre, care vor lega
mintea sau talentul de controlul judecății umane; pentru că acest lucru nu este în ordinea lui Dumnezeu.
Dumnezeu le‐a dat oamenilor talente de influență, care aparțin numai Lui, și nu este o dezonoare mai mare
ce poate fi adusă lui Dumnezeu, decât ca un singur agent finit să aducă talentele altor bărbați sub controlul
său absolut, chiar dacă beneficiile vor fi folosite în avantajul cauzei. În astfel de aranjamente mintea unui
om este condusă de mintea altui om, iar agentul uman este separat de Dumnezeu și expus ispitei.
Metodele lui Satana tind să‐i facă pe oameni sclavii oamenilor. Iar când acest lucru se face, rezultatul este
confuzie și neîncredere, geloziei și bănuielile rele. Un astfel de curs distruge credința în Dumnezeu și în
principiile care trebuie să controleze, pentru a curăța de viclenie,de egoism și de ipocrizie.”
Privind dintr‐o altă perspectivă, serva Domnului spune următorul lucru:
„Conferințele urmăresc fiecare mișcare făcută în centrul lucrării. Diferitele conferințe au fost făcute
să se uite la oamenii de conducere de la Battle Creek, simțind că nicio mișcare importantă nu poate fi făcută
fără aprobarea acestora. Această tendință a crescut în putere, până când aceasta a devenit un obstacol
serios pentru avansarea lucrării. Acest aranjament nu ar fi trebuit să existe niciodată. Domnul dorește ca
poporul Său să fie sub jurisdicția Lui. Ei ar trebui să privească la Dumnezeu, întrebându‐L pe El în credință și
să cunoască lucrarea providenței Sale.”
Sora White a văzut că liderii lucrării nu ar trebui să fie întotdeauna pastori. De fapt, se pare că
uneori a favorizat alegerea laicilor în aceste poziții.
„În fiecare țară un om ar trebui să fie numit pentru a lucra în interesul general al cauzei. Nu trebuie
neapărat să fie un predicator, dar trebuie să nu fie un om politic. El ar trebui să fie lipsit de egoism, un om
care iubește, care onorează, și se teme de Dumnezeul său. Tot timpul său ar trebui să fie dedicat lucrării. El
ar trebui să planifice altruist și în frică de Dumnezeu. Lasați‐l să fie agentul general pentru acea țară, și să fie
în legătură cu un consiliu format din cei mai buni oameni, pentru a se sfătui împreună și pentru a participa
la lucrările în interiorul granițelor lor.”
„Am scrie astfel, pe deplin, pentru că mi s‐a arătat că pastorii și oamenii sunt tentați mai mult și mai
mult să aibă încredere în omul finit pentru înțelepciune. Aduc acest mesaj pentru președinții de conferință
și pentru oamenii din funcții de răspundere: rupeți lanțurile care au fost puse pe poporul lui Dumnezeu.
Către voi este scris cuvântul, «Rupeți orice jug». Dacă nu încetează lucrarea de a supune oamenii altor
oameni, dacă nu deveniți smeriți cu inima, și nu veți învăța calea Domnului, ca și copii mici, Domnul vă va
lepăda din lucrarea Lui. Noi trebuie să ne tratăm unii pe alții ca frații, ca bărbați și femei care sunt,
împreună cu noi, căutând lumina și înțelegerea căii Domnului.”
Rolul liderului nu este acela de a conduce, de a dicta sau de a controla. El trebuie să consulte și să
sfătuiască.
„Bărbații pe care Domnul îi cheamă în poziții importante în lucrarea Sa trebuie să cultive o
dependență umilă de El. Ei nu trebuie să caute prea multă autoritate, pentru că Dumnezeu nu i‐a chemat la
o lucrare de conducere, ci la plănuire și sfătuire cu colegii lor de lucrare. Fiecare lucrător trebuie să fie
maleabil față de cerințele lui Dumnezeu.”
Astăzi, nu numai că avem conducere în biserică, ci avem instrucțiuni clare ca fiind direcția oficială a
bisericii. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi trimis peste poporul Său, iar liderii nu pot realiza ceea ce dorește
Domnul, pentru că au ales calea păgânilor și nu calea lui Dumnezeu. Când oamenii se supun acestei
conduceri nelegiuite, ei sunt vinovați pentru ceea ce fac. Dumnezeu ne‐a chemat să ne sfătuim împreună,
dar niciodată să ne lăsăm controlați de o altă persoană. Un asemenea control întrerupe relația dintre
Dumnezeu și om.
Gary Krause, director asociat la South Pacific Record, a scris un editorial după Conferința Generală
din 1990. În editorialul, „Vederi de la un FAX”, a scris:
„Sesiunea a demonstrat natura ierarhică a structurii administrative a acestui sistem. Bineînțeles, nu
este nimic greșit într‐un astfel de sistem (aceasta este opinia lui Krause). De fapt, are avantaje. Dar există
un potențial pericol atunci când începi să vezi un departament „mai prestigios decât altul”, sau folosind
expresia lui George Orwell, „mai egal decât altul”.
Problema este că un sistem ierarhic presupune o scară a importanței pornind de la Conferința
Generală până la biserica locală. Transferul de la pastor al bisericii la o poziție administrativă înseamnă o
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avansare pe scară, iar vice‐versa înseamnă o retrogradare. Un sistem ierarhic face mult mai ușor ca atenția
să se îndrepte asupra președintelui.
Totuși, s‐au ridicat semne de întrebare când președintele Conferinței Generale este numit în mod
repetat «Președintele Folkenberg». Iar când un Adventist se referă la doamna Folkenberg ca fiind «prima
doamnă», te face să te miri. Probabil are același efect și asupra doamnei Folkenberg care pare o femeie
umilă.”
Dovezile iau amploare și sunt prea puternice pentru a fi ignorate. Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea urmează sistemul ierarhic al Bisericii Romano‐Catolice. Este timpul pentru o mare reformă. Laici și
pastori trebui să lucreze împreună pentru a schimba această situație teribilă.

Alunecarea înspre credalism
Pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au luptat din răsputeri împotriva credalismului. Ei au
văzut clar faptul că formarea unui crez va conduce înspre uscarea bisericii, formalism și persecuție. Acești
pionieri au studiat atent istoria bisericii creștine și erau conștienți pe deplin de aceste pericole.
În volumul 3 a colecției Daruri Spirituale, avem o declarație clară de respingere a credalismului din cadrul
Bisericii Adventiste:
„În bisericile populare, darurile au fost înlocuite cu crezuri. Așa cum spunea Pavel, scopul darurilor
este pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom
ajunge toţi la unirea credinţei. Acestea sunt mijloacele rânduite de cer pentru unitatea bisericii. Hristos s‐a
rugat ca oamenii Lui să fie una, după cum și El a fost una cu Tatăl. Citiți Ioan 17. Pavel îi îndeamnă în numele
lui Hristos pe cei din Corint să fie uniți în mod desăvârșit într‐un gând și cuget. Citiți 1 Corinteni 1:10;
Romani 15:5; Filipeni 2:1‐2; 1Petru 3:5,8. Darurile sunt oferite pentru a asigura statutul unității. Dar
bisericile populare au introdus un alt mod de asigurare a unității și anume crezurile omenești. Acestea pot
asigura un fel de unitate fiecărei denominațiuni însă s‐au dovedit ineficiente după cum vedem la Noile Școli
sau la cele Reformate din cadrul fiecărei denominațiuni de sub soare. Aceasta e cauza pentru care există
atâtea feluri de baptiști, prezbiterieni, metodiști etc.” ‐Daruri Spirituale, vol. 3, 29
E important de știut că aceste afirmații au fost făcute în 1864. Pericolul credalismului a fost pe deplin
înțeles și a format baza unei opoziții puternice din partea bisericii noastre față de forma unui crez.
Afirmațiile de mai sus arată că scopul crezului este de a menține unitatea dar în realitatea, acestea nu au
reușit: în toate bisericile cu crezuri s‐a văzut o acută lipsă de unitate. Există un singur mod de a rămâne în
unitate – o ascultare desăvârșită de Cuvântul lui Dumnezeu prin puterea locuirii lui Hristos în noi.
Numeni nu a descris mai bine pericolul credalismului decât J. N. Loughborough în momentul în care a
detaliat cele 5 stadii ale dezvoltării acestuia:
1. Principiile de credință sunt folosite doar pentru a arăta celor din afara bisericii care este
credința. În acest moment, nu există nici o bază potrivit căreia membrii să fie îngrădiți de
acestea.
2. Principiile de credință sunt folosite pentru pregătirea candidațiilor de botez și pentru intrarea
ca membru în biserică. În acest moment, principiile capătă o formă de autoritate, însă doar
pentru cei ce se pregătesc de a fi membru în biserică.
3. Principiile devin un standard al adevăratei credințe. Acum biserica le acceptă ca fiind o
definiție rigidă și de neschimbat atât a principiilor, cât și a credinței tuturor membrilor.
4. Principiile de credință sunt folosite ca bază pentru disciplina bisericească și a nu recunoaște
anumite principii poate conduce la cenzură sau chiar retragerea calității de membru
(excludere).
5. Principiile de credință sunt văzute ca fiind de o așa importanță încât, oricine nu ar fi deacord cu
ele nu vor suferi doar excluderea, ci chiar persecuția, închisoare sau martirajul.
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Cu siguranță această descriere clară a lui Loughborough alarmează mintea multor adventiști de ziua
a șaptea. După cum vom vedea în continuare, Biserica Adventistă a ajuns deja la stadiul 4 iar unii chiar spun
că am început deja faza 5. Haideți să examinăm evoluția.
În 1872, la Battle Creek, Michigan, a fost publicată Declarația principiilor fundamentale învățate și
practicate de Adventiștii de Ziua a Șaptea. De remarcat faptul că lista nu se numea principiile de credință, ci
simplu – principiile fundamentale. Autorii au făcut eforturi deosebite pentru a se asigura că cele 25 de
declarații încorporate în aceste principii fundamentale nu au o autoritate în ce‐i privește pe membrii
bisericii. Sigur că asta intră foarte bine în stadiul 1 al listei lui Loughborough cu privire la dezvoltarea
credalismului. Într‐un efort deosebit de a arăta că această listă nu are nici cel mai mic impact asupra calității
de membru a celor din biserică, ei au scris următoarele:
Prin prezentarea acestui rezumat al credinței, vrem să se facă înțeles faptul că noi nu avem articole de
credință, crezuri sau o disciplină distinctă de Biblie. Această sinteză nu are vreo autoritate asupra
credincioșilor, nici nu este destinată pentru a asigura unitatea în mijlocul lor printr‐un sistem al credinței, ci
este o declarație concisă cu privire la ce este, în unanimitate, învățat în mijlocul lor. – Declarația principiilor
fundamentale învățate și practicate de Adventiștii de Ziua a Șaptea.
Această declarație nu poate să reflecte mai bine stadiul 1 din dezvoltarea credalismului. Mulți adventiști au
fost bulversați când au citit declarația principiilor din 1872. Cu siguranță materialul a avut subiecte foarte
bine definite cum ar fi: natura căzută a lui Hristos, finalizarea ispășirii doar în a doua fază a lucrării
Domnului Hristos, iminenta revenire a lui Isus, curățirea Sanctuarului ceresc, biruința asupra păcatului,
identificarea papalități ca om al păcatului și multe altele.
Cu toate acestea, declarația nu poate fi acceptată în totalitate din cauza riscurilor care apar ca
urmare a existenței ei și care au fost prevăzute câțiva ani mai devreme. Aceste riscuri, prevăzute de unii, au
devenit o tristă realitate câteva decenii mai târziu. Dacă în materialul din 1872 se spunea că intenția lui nu
este aceea de a forma un crez sau de a prezenta puncte de credință, în anul 1932, atunci când a apărut
primul manual al bisericii, această specificare lipsea și în plus era folosit și termenul de „principii de
credință” lucru care confirma faptul că acestea urmau să fie regula de credință pentru adventiști. Astfel,
anul 1932 ne‐a adus la stagiul 3 din lista lui Loughborough, procesul de intrare în credalism durând câțiva
zeci de ani. Totul a culminat cu Sesiunea Conferinței Generale din 1980 unde au avut loc incidente atât de
nefericite delegații au votat ca acestea să nu fie raportate. Începând cu acel an principiile de credință devin
CREZUL adventismului. Începând din anii ’80 se poate observa o dependență din ce în ce mai mare a
bisericilor și pastorilor față de o creație omenească. Putem aminti aici două chestiuni problematice din
aceste principii de credință: apariția termenului trinitate și nedefinirea naturii umane a Domnului Hristos, în
așa fel încât oricine poate crede ce vrea în ciuda învățăturilor clare ale Bibliei și Spiritului Profeției. Această
politică bisericească a dus la rezultate nefaste pe care le vedem astăzi, precum și la refuzul de a mai discuta
subiectul pe următorul principiu politic:
„Având în vedere că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu a emis o declarație definitivă asupra
naturi înainte sau după căderea a lui Hristos, permițând astfel două puncte de vedere alternative și, având
în vedere că sunt grupuri în cadrul Uniunii Britanice care susțin un singur punct de vedere ca singura poziție
validă, Uniunea Britanică de Conferințe susține poziția oficială a bisericii care permite validitatea unei
interpretări duale în ce privește natura lui Hristos.” – British Union Conference Minutes, 5 martie 1986
Caracterul politic al Manualului și a Principiilor fundamentale de credință este vizibil cu ușurință. Cu
timpul aceste lucrări au devenit unelte juridice pentru judecarea celor care cred adevărul Bibliei. Se pare că
majoritatea adventiștilor nu a înțeles că Biblia definește ce trebuie să creadă și să învețe biserica, nu
biserica spune ce învață sau ne cere Biblia să credem. Ori de câte ori o persoană sau un grup de persoane
din biserică, se îndreaptă spre acest adevăr al naturii Domnului Isus, așa cum e învățat în Biblie, ceilalți
folosesc Manualul și Principiile de credință pentru a le arăta că sunt greșiți de vreme ce biserica nu a votat
oficial ce să credem. Subiectul naturii umane a fost amintit doar ca exemplu, multe alte subiecte găsindu‐se
în aceeași situație.
După sesiunea de la Dallas din 1980, manualul devine un instrument de cenzură și excludere pentru
adventiștii credincioși adevărului și astfel biserica intră în stadiul 4. Desigur, trebuie amintit că nu în toate
țările lucrurile s‐au derulat similar, dar nicicând nu este târziu ca prin intermediul manualului cei care stau
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pentru adevăr să fie, dacă nu excluși, cel puțin opriți de la a mai predica. Faptul că biserica se află astăzi în
stadiu de cimentare în crezuri nu poate fi contestat.

Periplul Manualului Comunității
Privind asupra rolului important pe care îl are acum Manualul în viața Bisericii Adventiste, cu greu
ne vine să credem că vreme de 90 de ani noi nu am avut niciun fel de manual. În zilele de început ale
bisericii exista o opoziție consistentă cu privire la crearea unei astfel de cărți, așa că nu a fost alcătuit.
Pionierii bisericii erau de neschimbat în concepția lor că Biblia este singurul fundament al credinței. În
tonuri clare ei spuneau că „Biblia și numai Biblia este baza credinței și practicii noastre”. Aceste strigăte de
veghe erau totodată baza acceptării marilor adevăruri ale lui Dumnezeu. Profetul Domnului a confirmat
această poziție:
„Biblia și numai Biblia este crezul nostru, singura legătură a unirii; toți cei ce se supun Cuvântului
Sfânt vor fi în armonie unii cu alții.” ‐ Solii alese, vol. 1, 416
Pe baza acestor declarații pionierii adventiști proclamau că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a
fost adusă la existență ca o împlinire profetică. Ei foloseau texte precum:
„Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” ‐ Apocalipsa
14:12
„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s‐a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile
lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” ‐ Apocalipsa 12:17
„Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!” ‐
Apocalipsa 22:14
Când Conferința Generală s‐a format în 1863, nici nu s‐a luat în considerare formarea de către
biserică a unui crez. Acest lucru nu numai că a fost considerat inutil, dar chiar periculos. Asemenea Bisericii
Catolice, multe biserici protestante au ales să‐și formuleze un crez, însă Biserica Adventistă considera că
această practică a adus neputința și formalismul în biserici. Cu toate acestea, pe măsură ce biserica a
crescut și s‐a extins și tot mai mulți din pastorii tineri nu au avut ocazia de a face parte din perioada de
început când s‐au formulat doctrinele bisericii, s‐a ridicat îngrijorarea că acești pastori tineri nu aveau
claritatea necesară pentru a gestiona situațiile din biserici și nu vor avea o conducere unitară pentru
Biserica Rămășiței. Așa au început discuțiile cu privire la dezvoltarea unor linii directoare prin care aceștia
să‐și ducă slujirea mai departe. O decizie importantă a fost cea de la Conferința Generală din 1883 când s‐a
decis ad‐hoc formarea unui comitet pentru studierea conceptului dezvoltării unui Manual la Bisericii
Adventiste. După considerații serioase, acest comitet a votat în unanimitate recomandarea ca un astfel de
manual să nu fie făcut pentru Biserica Adventistă. Argumentarea lor era pertinentă și a fost tipărită în
Review and Herald:
„Opinia în unanimitate a comitetului numit este ca biserica să nu aibă un Manual. Îl considerăm
nenecesar având în vedere că am depășit până acum mari dificultăți în ce privește organizarea bisericii fără
contribuția acestuia; există o armonie deplină între noi în ce privește această chestiune. Multora li se va
părea ca fiind un pas înspre formarea unui crez sau practici diferite de Biblie, lucru cu care noi nu am fost
de acord de la început. Dacă am avea unul, ne temem că mulți, în special cei implicați în predicare, vor
căuta să se ghideze după acesta în chestiuni ce țin de religie, în loc să caute lumină în Biblie sau prin
călăuzirea Spiritului lui Dumnezeu. Aceasta nu va face decât să‐i împiedice în experiența lor religioasă
autentică și în cunoașterea gândului Duhului Sfânt. Prin pași similari cu acesta, vedem cum alte
denominațiuni au început să‐și piardă din simplitate și au devenit formale și fără o viață spirituală. De ce ar
trebui să le imităm? Pe scurt, comitetul crede că tendința noastră trebuie să fie în direcția ascultării de
Biblie, și nu de a elabora definiții asupra fiecărui punct în ce privește managementul și regulile bisericii.” –
Review and Herald, 20 noiembrie 1883.
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Luând acest raport al comitetului, Conferința Generală a votat în unanimitate să accepte recomandarea, iar
în săptămâna următoare, președintele George Butler a mai adăugat motive convingătoare pentru care nu e
bine să avem un manual al bisericii:
„Chiar dacă frații care au susținut un astfel de manual nu doreau ca acesta să semene cu un crez
sau să aibă o autoritate finală în diverse dispute, ci să fie o carte cu indicii înspre ajutorarea celor cu mai
puțină experiență, ne dăm seama că acest manual, tipărit cu aprobarea Conferinței Generale, va avea de la
sine o mai mare autoritate și va fi din start consultat de mulți pastori tineri. Aceasta va modela și forma
întregul corp al bisericii, iar cei care nu‐i vor da ascultare vor fi considerați în afara principiilor de ordine
bisericească. Nu este chiar acesta scopul unui astfel de manual? Care ar fi rostul lui dacă nu ar conduce
înspre un asemenea rezultat? Însă poate fi acesta un beneficiu? Vor fi pastorii noștri, prin el, mai originali,
mai încrezători în propria judecată? Vor fi de încredere în mari încercări? Va fi experiența lor spirituală mai
adâncă și judecata lor mai dreaptă? Credem că tendința va fi în extrema cealaltă... Am cultivat simplitatea și
am văzut cum prosperăm. Din cauza acestor motive și a altora, a fost respins formarea unui manual al
bisericii. Este foarte probabil ca această chestiune să nu mai revină în atenția noastră.” ‐ Review and Herald,
27 noiembrie 1883
În mod ironic, presupunerea lui Butler că această problemă nu va mai fi adusă în atenția bisericii nu
s‐a dovedit profetică pentru că 49 de ani mai târziu, în 1932, s‐a editat primul Manual al Bisericii Adventiste
de Ziua a Șaptea. Este ca și cum am vrut să fim ca toate bisericile din jurul nostru, chiar dacă asta însemna
urmarea unui drum care avea să ducă la eșec. E ca și cum credeam că principiile de care aveam nevoie nu
se găseau toate în Biblie și Spiritul Profetic.
Cert este faptul că pionierii Bisericii Adventiste erau conștienți de ce s‐ar fi putut întâmpla dacă
aveau să creeze un Manual. Orice membru care a făcut parte la un moment dat dintr‐un comitet a văzut cel
puțin una, dacă nu toate, din aceste probleme. Prima dintre ele este că pastorii tineri se îndreaptă spre
Manual și nu spre Inspirație pentru a le fi ghid. Examinarea pastorilor în vederea hirotonirii are la bază
cunoștințele din Manual. Astfel, un pastor poate avea lipsuri mari în cunoașterea adevărului, dar Manualul
trebuie cunoscut. Însă chestiunea cuprinde și pe pastorii mai cu experiență din mai multe ramuri ale slujirii.
Nu doar pastorii, dar și membrii tratează Manualul ca și cum ar fi inspirat, Cuvântul Domnului însăși și
apelează la el oricând apare o situație pe care trebuie să o gestioneze. În felul acesta ei își limitează slujirea
pentru că sunt îngrădiți de noțiuni umane, nu de poruncile directe ale Domnului.
Oricine se poate întreba dacă nu cumva fratele Butler avea dreptate când punea acele întrebări
retorice pentru pastorii chemați de Dumnezeu în slujirea lor. Fără îndoială că Manualul a diminuat eficiența
multor pastori și membrii laici în activitatea întreprinsă din păcate temerile lui Butler nu mai sunt prezente
în rândul corpului pastoral.
În al doilea rând, frica unora a fost justificată pentru că Manualul a condus înspre o situație de
exercitare a autorității atunci când unii, conduși de Duhul Sfânt, s‐au exprimat într‐o direcție contrară
Manualului și au fost percepuți ca împotrivitori sau apostați. Adesea, Manualul a fost un fel de bâtă ce a
adus conformismul între membrii. Mai mult, a fost folosit pentru a defini când un om este sau nu credincios
credinței adventiste.
În al treilea rând, s‐a spus că un astfel de Manual ar conduce biserica înspre credalism, un lucru urât
de adventiști pentru că își găsea originea în papalitate. Cele 27 (acum 28) de puncte votate la Conferința
Generală din Dallas în 1980 sunt folosite azi de mulți ca un crez.
În al patrulea rând, s‐a făcut precizarea că toate dificultățile legate de organizație au fost trecute
fără a avea un manual al bisericii. Pionierii noștri au mers la Cuvântul lui Dumnezeu pentru stabilirea
bazelor principiilor fundamentale. Demn de remarcat este faptul că Ellen White a avut nenumărate sfaturi
pentru biserică în ce privește organizarea și administrarea ei. Remarcăm cu tristețe faptul că îndreptarea
constantă a minților înspre formalizarea unui Manual a făcut ca îndreptarea spre sfatul divin să fie rară.
O a cincea chestiune a fost ridicată de fratele Butler care a arătat faptul că un manual, chiar dacă
era constituit doar din sugestii fără autoritate, de fapt el avea autoritate și greutate prin faptul că era editat
sub auspiciul Conferinței Generale. Cu siguranță acest lucru este adevărat. Acest lucru devine și mai evident
atunci când membrii sau comitetul unei biserici, Conferințele sau Uniunea, preferă mai degrabă o soluție
grabnică la o problemă, decât căutarea în post și rugăciune a Domnului.
Trebuie menționat faptul că înainte de publicarea Manualului din 1932 au existat câteva încercări din
partea unor lideri pentru a stabili niște reguli și principii. Unele din acestea au ajuns să fie incluse în
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Manualul Bisericii pe care îl avem astăzi. Cert este că ele nu au avut autoritatea pe o are un Manual produs
de Conferința Generală. Cu toate acestea, chiar apariția acestora înseamnă un pas prea departe.
Astăzi avem în mijlocul nostru victime a folosirii arbitrare și neregulate a Manualului Bisericii. Din timp în
timp auzim de plângeri din partea membrilor cu privire la pastori care folosesc Manualul atunci când le
convine și îl ignoră atunci când ei vor să se îndrepte în altă direcție. Astăzi Manualul este folosit pentru
pedepsirea unor oameni credincioși și nebăgat în seamă în cazuri grave de apostazie.
Un exemplu clasic vine de pe coasta de vest a Statelor Unite. Într‐o anume biserică, comitetul de numiri a
luat o decizie care însă nu a fost pe placul pastorului. În mod ilegal, potrivit Manualului, pastorul a decis să
refuze să se meargă cu acea propunere în fața bisericii înainte de a trece prin comitetul bisericii. Când a
avut loc întrunirea comitetului, doi pastori de la Conferință au fost prezenți pentru a‐l ajuta pe pastor să
răstoarne propunerea comitetului de numiri. Timp de o oră, comitetul de numiri și cei din conducerea
bisericii au dezbătut dreptul ca o propunere a comitetului de numiri să fie supusă comitetului bisericii. Într‐
un final s‐a spus că, deși practica nu este conformă cu litera Manualului, este în consens cu spiritul
Manualului. În urma acestui argument șubred, comitetul local a respins raportul comitetului de numiri și a
cerut ca acesta să se supună interpretării Manualului dată de conducerea locală. (Cum era de așteptat,
acest argument lipsit de logică și fundament nu a avut un răspuns pozitiv din partea unor membrii ai
comitetului de numiri; unii din ei și‐au dat demisia)
Începând cu anul 1932, Manualul Bisericii a fost revizuit la fiecare sesiune a Conferinței Generale.
Schimbările care sunt făcute sunt relevante atât în număr cât și în conținut. Avem la dispoziție Manualul din
1932 precum și cele noi. Nu îți trebuie prea mult timp, comparându‐le pe cele vechi cu cele noi, ca să îți dai
seama de schimbările dramatice care au avut loc de‐a lungul a 58 de ani. E de la sine înțeles că vor mai fi și
alte diferențe pe măsură ce Conferința Generală va face schimbări la fiecare Sesiune.
Unele schimbări vor intra în atenția noastră pentru că au de‐a face cu principiile fundamentale ale Bisericii
Adventiste, motive de disciplină și modificări în declarația legământului pentru botez precum și cu privire la
autoritatea lui Ellen White. Credem că aceste schimbări nu au adus un beneficiu bisericii, ci ne conduc să ne
asemănăm cu bisericile apostate ale lumii și înspre un și mai mare control asupra membrilor. Chiar faptul că
sunt atâtea schimbări odată la 5 ani atestă că Manualul este failibil, prin urmare constituie și un pericol real.
Un lucru este clar pentru membrii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea: apariția Manualului nu a crescut
spiritualitatea oamenilor și nici eficiența în ce privește păstorirea. Recomandarea noastră e să lăsăm
Manualul deoparte și să facem ce au făcut pionierii Bisericii Adventiste – să mergem înapoi la Biblie și la
Spiritul Profetic pentru a primi călăuzire în ce privește organizarea bisericii și adevărul pe care aceasta
trebuie să‐l ducă lumii.

Lucrarea Duhului Sfânt manifestată în viață
Domnul lucrează în propriul Său mod, pentru ca oamenii să nu se mândrească prin înălțarea
propriului intelect, și să‐și atribuie lor înșiși meritul și slava. Domnul ar vrea ca fiecare ființă umană să
înțeleagă că aptitudinile și talentele lor sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin cine dorește. El îi
alege pe aceia pe care vrea ca să‐I îndeplinească lucrarea și nu se consultă cu cei cărora le va trimite pe
solul Său, cu privire la temperamentul sau felul omului care le transmite solia Domnului. Dumnezeu va
folosi oameni care doresc să fie folosiți. Domnul ar folosi oameni de o inteligență aparte dacă ei I‐ar
permite să îi modeleze, să îi transforme și să le formeze mărturia după propria Sa hotărâre. Oameni de sus
sau de jos, învățați sau neînvățați, ar face mai bine să‐L lase pe Domnul să se ocupe și să aibă singur grijă de
ambarcațiunea Sa. Lucrarea omului este să se supună vocii lui Dumnezeu. Oricine este în legătură cu
lucrarea și cauza lui Dumnezeu, trebuie să se afle în mod continuu sub disciplina lui Dumnezeu. „Aşa
vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul
să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu
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sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice
Domnul.” (Ier. 9:23‐24).
Există o mare nevoie să ne controlăm atunci când ne surprindem încercând să evidențiem pașii
greșiți ai vreunui frate, soră sau prieten. Chiar dacă nu realizăm că motivul defăimării altora este acela de a
te înălța pe tine, înălțarea de sine se află în spatele obiceiului de a observa defectele celorlalți. Fiecare
suflet trebuie să‐și aducă aminte că este mai bine să fie vigilent și să‐și creeze cărări drepte pentru propriile
picioare, ca nu cumva cei ce îi urmăresc pe alții să se abată din drum. Niciunul din noi nu este în pericolul de
fi prea dedicați sau de a avea un caracter prea asemănător cu Hristos. Remediul pentru cei ce nu se
aseamănă cu Hristos, pentru a da ocazia ca binele tău să fie vorbit de rău, este un trai umil și privirea
ațintită la Isus în rugăciune vigilentă, până când caracterul nostru este schimbat asemenea frumosului Său
caracter.
Sufletul nu poate fi satisfăcut cu forme, percepte și tradiții. Strigătul sufletului trebuie să fie „Dă‐mi
pâinea vieții; ridică o cupă plină pentru natura mea spirituală însetată, ca să fiu redeșteptat și reînviorat;
dar nu interveni și nu te interpune între mine și Mântuitorul meu. Lasă‐mă să‐L văd ca ajutorul meu, ca
Omul durerii și obișnuit cu suferința. Tu, Doamne, trebuie să fii ajutorul meu. Tu ai fost străpuns pentru
păcatele mele, zdrobit pentru fărădelegile mele. Pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste Tine, și prin
rănile Tale sunt tămăduit.” (Is. 53:5)
Hristos a fost crucificat pentru păcatele noastre și înălțat din mormânt pentru îndreptățirea
noastră; iar El declară în triumf, „Eu sunt învierea și viața” (Ioan 11:25). Isus trăiește ca Mijlocitor al nostru
ca să mijlocească înaintea Tatălui. El a purtat păcatele întregii lumi și nu l‐a făcut pe vreun muritor purtător
de păcate pentru alții. Niciun om nu‐și poate purta greutatea propriilor păcate. Cel crucificat le‐a purtat pe
toate și orice suflet care crede în El nu va pieri, ci va avea viața veșnică. Ucenicul lui Hristos va fi pregătit
de către harul Său pentru fiecare încercare sau test, pe măsură ce se străduiește pentru desăvârșirea
caracterului. Întorcându‐și privirea de la Isus către altă persoană sau alt lucru, s‐ar putea ca uneori să facă
greșeli; dar îndată ce este avertizat de pericol, el își ațintește din nou ochii la Isus în care este centrată
speranța sa pentru viața veșnică și își așează picioarele pe urmele Domnului său, continuându‐și călătoria în
siguranță. El se bucură spunând, „El este mijlocitorul meu înaintea lui Dumnezeu. El se roagă pentru mine.
El este apărătorul meu și mă îmbracă cu perfecțiunea propriei Sale neprihăniri. Asta e tot ce am nevoie
pentru a putea purta ocara și respingerea pentru Numele Său cel scump. Dacă El va îngădui ca să îndur
persecuție, El îmi va da har și asigurarea prezenței Sale, pentru ca Numele Său să fie glorificat prin aceasta.”
Există suflete care flămânzesc pentru pâinea vieții, însetează pentru apele mântuirii; și vai de omul
care prin scris sau prin vorbire îi va face să devieze către cărări false! Duhul lui Dumnezeu face apel
oamenilor, prezentându‐le datoria lor morală de a‐L iubi și a‐L sluji cu inima, energia, mintea și puterea, și
să‐și iubească aproapele ca pe ei înșiși. Duhul Sfânt acționează asupra sinelui lor interior până când acesta
devine conștient de puterea divină a lui Dumnezeu și fiecare facultate spirituală este impulsionată către
acțiune hotărâtă. Isus a zis, „Vă voi trimite un alt Mângâietor, care va rămâne cu voi în veci.” (Ioan 14:16) O
lucrare profundă, amănunțită, pe care lumea nu o poate vede, trebuie să fie făcută în suflet. Aceia care nu
cunosc ce înseamnă a avea o experiență în lucrurile lui Dumnezeu, care nu știu ce înseamnă să fii
îndreptățit prin credință, care nu au mărturia Duhului pentru a putea fi acceptați de Isus Hristos, au nevoie
să fie născuți din nou. „Vântul suflă încotro vrea și‐i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro
merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3:8) Ce poate lumea să știe despre experiența
creștină? – Cu adevărat, nimic. „Dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n‐aveți
viață în voi înșivă.” (Ioan 6:53) Marele Învățător a explicat această învățătură spunând, „Duhul este acela
care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le‐am spus Eu sunt duh si viață.” (Ioan 6:63)
În această epocă Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este considerat demn de încredere. Cuvântul lui
Hristos lovește direct asupra dorințelor și lucrurilor în care omul se complace și condamnă obiceiurile și
practicile populare. Cuvântul, care S‐a făcut trup și a locuit printre noi, este ignorant și disprețuit.
Învățăturile și exemplul lui Hristos nu sunt făcute criteriul pentru viața așa‐zișilor urmași ai lui Hristos. Mulți
din cei care cheamă numele lui Hristos umblă în lumina scânteilor propriilor lor vreascuri, în loc să urmeze
pașii Celui pe care Îl numesc Stăpânul lor. Ei nu prezintă același caracter de care a dat dovadă Hristos în
dragostea Sa pură și sinceră față de Dumnezeu și în dragostea Sa pentru omul căzut. Ei nu Îl cred pe
Dumnezeu pe cuvânt, și nu‐și identifică interesele cu Isus Hristos. Ei nu‐și formează obiceiul de a comunica
cu Isus, de a‐L lua ca îndrumător și sfătuitor, învățând astfel meșteșugul de a trăi o viață de creștin bine‐
definită. Aceia care nu numai aud, dar și împlinesc cuvintele lui Hristos, fac să se manifeste în caracter
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lucrarea Duhului Sfânt. Rezultatul lucrării interioare a Duhului Sfânt este dovedită în comportamentul
exterior. Viața creștinului este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, iar Dumnezeu îi recunoaște pe cei ce sunt ai
Săi, zicând, „Voi sunteți martorii Mei”. (Isaia 43:10) Ei mărturisesc că puterea divină le influențează inimile
și le modelează comportamentul. Faptele lor dau mărturie că Duhul lucrează la interiorul omului; aceia care
intră în contact cu ei sunt convinși că ei fac din Isus Hristos modelul lor.
Aceia care sunt în legătură cu Dumnezeu sunt canale pentru puterea Duhului Sfânt. Dacă acela care
comunică zilnic cu Dumnezeu rătăcește cărarea, dacă se întoarce un moment de la a privi statornic la Isus
nu este pentru că el păcătuiește cu voia; pentru că atunci când își vede greșeala, el se întoarce și își fixează
ochii la Isus, iar faptul că a greșit, nu îl face mai puțin drag inimii lui Dumnezeu. El știe că are comuniune cu
Mântuitorul, iar atunci când este mustrat pentru greșeala sa într‐o chestiune de judecată, el nu se supără și
nu se plânge de Dumnezeu, ci transformă greșeala în victorie. El învață o lecție din cuvintele Maestrului și ia
aminte pentru a nu mai fi înșelat din nou. Aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, prezintă dovezi
interioare că sunt iubiți de Dumnezeu, că au comuniune cu Hristos și că inimile sunt încălzite de o dragoste
fierbinte pentru El. Adevărul pentru acest timp este crezut cu o încredere puternică. Ei pot spune cu toată
siguranța, „În adevăr, v‐am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu‐
ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. ... Și
avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumina care strălucește
într‐un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă si va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.” (2
Petru 1:16,19)
Viața interioară a sufletului se va descoperi în comportamentul exterior. Să lăsăm Cuvântul lui
Dumnezeu să Își poarte mărturia în dreptul solului pe care Dumnezeu l‐a trimis cu o solie pentru aceste
ultime zile, ca să pregătească un popor pentru a sta în picioare în ziua Domnului. „Ce frumoase sunt pe
munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care
vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărățește!” (Isaia 52:7)
Înțelepciunea așa‐numiților oameni intelectuali nu este ceva pe care să te poți baza, dacă ei nu au învățat și
nu învață zilnic lecții în școala lui Hristos. Oamenii în presupusa lor înțelepciune, plănuiesc și elaborează
teorii și sisteme filosofice, dar Dumnezeu îi numește goi și fără minte. Dumnezeu spune, „Căci nebunia lui
Dumnezeu este mai înțeleapta decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.”
(1Corinteni 1:25). „Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este răstignita față de mine, și eu față de lume!” (Galateni 6:14)
Nimeni nu a fost creat în Hristos Isus pentru simpla satisfacție proprie. Cel care trăiește pentru el
însuși nu este creștin; pentru că renunțarea la sine și purtarea crucii sunt partea fiecărui urmaș adevărat al
lui Hristos. Noi am fost cumpărați cu un preț, pentru ca să putem servi de bunăvoie Stăpânului nostru. În
fiecare oră în care dăm greș în a‐L recunoaște pe Hristos ca Mântuitorul nostru personal, noi Îl jefuim pe
Dumnezeu; pentru că Hristos ne‐a cumpărat cu prețul propriului Său sânge. Creștinul nu poate servi lumii,
sau ceda pretențiilor oricărei puteri, relații sau societăți care îl va face să‐L tăgăduiască pe Hristos, să‐L
dezonoreze pe Dumnezeu și să se dovedească neloial legii sale sfinte. Creștinul trebuie să se supună fără
rezerve lui Dumnezeu drept proprietatea Sa cumpărată. Dumnezeu îl cere pentru El Însuși, și îi va da
credinciosului favoruri speciale, făcându‐l capabil să fie complet în Hristos, mai mult decât învingător prin
Cel care l‐a iubit.
Ellen White

„Trebuie să existe un loc unde oamenii să poată auzi adevărul. Trebuie să existe mijloace pentru susţinerea lucrătorilor din acest
câmp misionar, nu în huzur şi lux, ci într‐un mod simplu şi confortabil. Ei sunt instrumentele lui Dumnezeu şi nimic nu trebuie spus
sau făcut pentru a‐i descuraja. Din contră, mâinile lor să fie întărite şi inimile lor încurajate. Există destule mijloace în Conferinţa ta
pentru a duce mai departe cu succes această lucrare; să fie oare lăsat prinţul întunericului să stăpânească nestingherit marile oraşe,
numai pentru faptul că susţinerea misiunilor costă ceva? Aceia care doresc să‐L urmeze pe Domnul Hristos să pornească la lucru,
chiar dacă va trebui să facă lucrul acesta peste capul pastorilor sau al preşedintelui. Aceia care într‐o asemenea lucrare vor zice:
«Te rog să mă scuzi», să fie atenţi ca nu cumva să fie eliminaţi pentru prezent şi veşnicie.” – Mărturii, vol. 5, 369
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