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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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Editorial
O privire atentă la viața și activitățile tineretului adventist ,arată că doar o parte dintre aceștia își formează în aceste zile caractere pentru cer. Deși sunt mai multe cauze care au produs această stare, există una
care este în principal determinanta acestei condiții și este în strânsă legătură cu celelalte. Este vorba de educația
pe care aceștia au primit-o, fie în școlile lumii, fie în cele administrate de biserică.
Adventiștii de ziua a șaptea au avut privilegiul de a fi binecuvântați de Dumnezeu cu darul Spiritului
Profeției. Dumnezeu a ales din mijlocul lor o femeie căreia i-a dat instrucțiuni prin care El dorea Să-și călăuzească poporul spre Canaanul ceresc. Nu doar reforma în alimentație și principiile sănătății au avut dat acestui popor
ca parte a planului divin. La sfârșitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu avea nevoie de un popor care să fie educat pe o platformă diferită de cea a lumii. El a oferit adventiștilor, prin Ellen White, planul Său cu privire la educația copiilor lor.
În sistemul de educație dat de Dumnezeu, studiul Sfintelor Scripturi trebuia să fie principala sursă de
cunoaștere și temelia educației. Aceasta urma să întărească mintea copiilor și tinerilor și să o facă în stare să
reziste influențelor lumii. Sufletul lor, hrănit de adevăr nu avea să fie pradă capcanelor în care cad tinerii lumii și
ale altor biserici. Modelul de educație promovat de Ellen White de-a lungul vieții ei era cu totul diferit de ce auziseră oamenii până atunci, deși crâmpeie de adevăr existaseră și înainte.
„În apărarea unei educații bazate pe Biblie, White a respins curricula clasică a educatorilor pionieri ai
bisericii. Ea nu a fost de acord nici cu accentul pus de soțul ei pe dezvoltarea intelectuală. Ea a îndemnat spre o
educație practică, sectară, care era mai bine adaptată pregătirii pentru lucrare. Educatorii timpurii nu s-au îndepărtat de vreun plan stabilit de White; ea a respins principiile stabilite de ei. … White a argumentat că educatorii trebuie să scoată oameni echilibrați, asemănători lui Dumnezeu care să fie pregătiți în cele din urmă pentru
societatea cerească. … În ciuda forței argumentelor lui Ellen White, ei nu au schimbat în mod permanent atitudinea educatorilor adventiști. La fel ca doctorii bisericii, cei mai mulți profesori ai denominațiunii erau guvernați
de propriul lor sens de profesionalism și au găsit, fie dificil, fie de nedorit, să schimbe cursul pe care ei l-au stabilit pentru sistemul școlar.” – Seeking a Sanctuary, Seventh-Day Adventism and the American Dream, Malcolm
Bull și Keith Lockhart, ediția a doua, Indiana University Press, pagina 318.
Sfaturile lui Ellen White în domeniul educației nu au fost urmate niciodată așa cum a cerut Dumnezeu.
Școlile și colegiile noastre, înființate încă de pe vremea profetului, se bazau pe un plan omenesc, lipsit de acreditarea divină. Domnul a intervenit prin Ellen White pentru ca planurile oamenilor să fie lăsate deoparte, dar intervențiile nu au avut succes. Cu timpul, administrația bisericii și a școlilor a căutat acreditarea lumii, lucru care
a determinat o și mai mare depreciere a sistemului educațional și o îndepărtare de la planul lui Dumnezeu. Rezultatul final se vede astăzi în bisericile noastre din întreaga lume.
„Mișcarea de acreditare din anii 1930 a fost o mișcare cheie în educația adventistă. În consecință, școlile
și colegiile bisericii erau preocupate în primul rând cu pregătirea studenților pentru cariera profesională, iar
profesorii adventiști, în special cei din educația superioară, au devenit preocupați din ce în ce mai mult de poziția lor profesională.” – Idem, pagina 315
Imaginea aceasta este o provocare pentru fiecare adventist de astăzi. El trebuie să realizeze faptul că
ceea ce s-a clădit până acum a fost, în mare parte, un plan omenesc care a condus la eșecul bisericii în ceea ce
privește misiunea și caracterul. Este greu să recunoști, dar viitorul copiilor și tinerilor noștri depinde de asta.
Subiectul este prea vast pentru a putea fi tratat în câteva articole și este nevoie să se revină asupra lui.
În această lună vom acorda atenție cuvintelor lui Ellen White și vom analiza direcțiile care erau căutate pentru
educația adventistă în anii 60-70. Motivul pentru care am ales acest interval de timp este dat de faptul că putem
vedea cum au ajuns să fie gândite lucrurile la zeci de ani de rătăcire de la planul educațional al lui Dumnezeu și
în același timp putem vedea unde au ajuns lucrurile, culegând acum roadele acelor decizii.
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Adevărata educație
Ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Se face simțită
nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult
decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregă rea pentru viața care
există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care îi este cu punță omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mintale și spirituale. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă
a unei slujiri mai largi în lumea care va veni.
Sursa unei as el de educații este scoasă în evidență prin aceste cuvinte ale Sfintei
Scripturi, care arată către Cel Nesfârșit: În El „sunt ascunse toate comorile înțelepciunii.” Coloseni 2:3. „Sfatul și priceperea ale Lui sunt.” Iov 12, 13.
Lumea a avut mari învățători, bărbați cu un intelect uriaș și cercetători neobosiți,
oameni ale căror declarații au s mulat gândirea și au deschis înaintea ochilor câmpuri vaste ale cunoașterii; iar aceș oameni au fost onorați ca fiind călăuze și binefăcători ai semenilor lor; dar există Cineva care are o poziție mai înaltă decât a lor. Putem găsi învățători ai lumii în toate mpurile — de când există rapoarte omeneș ; însă Lumina a existat
înainte de ei. Așa cum luna și aștrii sistemului nostru solar strălucesc prin lumina pe care o
reflectă de la soare, tot așa, în măsura în care învățătura lor este adevărată, marii gânditori ai lumii reflectă razele Soarelui Neprihănirii. Fiecare scânteie de gând, fiecare străfulgerare a minții vine de la Lumina lumii.
În aceste zile, se spun multe în legătură cu natura și importanța „educației superioare”. Adevărata „educație superioară” este cea pe care o dă Domnul, ale cărui sunt
„înțelepciunea și puterea” (Iov 12:13), și „din gura căruia iese cunoș nță și pricepere.” Proverbe 2:6.
Toată cunoașterea adevărată și reala dezvoltare își au sursa în cunoașterea lui Dumnezeu. Această cunoaștere se face simțită oriîncotro ne-am întoarce, în domeniul fizic,
mintal sau spiritual, în orice direcție am privi — în afară de stricăciunea păcatului. Orice
direcție de cercetare am alege, cu scopul sincer de a ajunge la adevăr, suntem aduși în
contact cu Inteligența atotputernică, nevăzută, care lucrează în și prin toate. Mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, finitul cu Infinitul. Efectul unei asemenea comuniuni asupra trupului, minții și sufletului este dincolo de tot ceea ce se poate
es ma.
În această comuniune se găsește cea mai înaltă educație. Este metoda de dezvoltare
care aparține lui Dumnezeu. „Împrietenește-te dar cu Dumnezeu” (Iov 22:21) este solia Sa
către omenire. Metoda scoasă în evidență în aceste cuvinte a fost metoda urmată în educarea tatălui neamului nostru omenesc. Pe când Adam stătea în Edenul sfânt, în slava bărbăției sale neîn nate de păcat, în acest fel îl instruia Dumnezeu.
Pentru a pricepe ce cuprinde lucrarea de educație, avem nevoie să luăm în considerație atât natura omului, cât și scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu prin crearea lui. Tre4

buie să ținem, de asemenea, cont de schimbarea din condiția omului, prin faptul că el a ajuns să cunoască
răul și de planul lui Dumnezeu de a-Și a nge — chiar și în aceste condiții — scopul slăvit în educarea rasei
umane.
Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, ca natură fizică, mintală
și spirituală. „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” (Geneza 1:27), iar scopul Lui a fost ca omul să
descopere cu atât mai mult acest chip, cu cât trăia mai mult — să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Toate facultățile sale puteau fi dezvoltate; capacitatea și vigoarea lor trebuia să crească neîncetat.
Pentru exercitarea lor, s-a deschis un orizont larg și un câmp glorios. Tainele universului vizibil —
„minunile Aceluia a cărui ș ință este desăvârșită” (Iov 37:16) — îl invitau pe om să le studieze. Privilegiul
său cel mare era să aibă o comuniune directă, față-n față și de la inimă la inimă, cu Făcătorul său. Dacă Iar fi rămas loial lui Dumnezeu, toate acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul veacurilor nesfârșite, el ar fi con nuat să dobândească noi comori ale cunoașterii, să descopere izvoare proaspete de
fericire și să obțină concepții mereu mai clare, legate de înțelepciunea, puterea și iubirea lui Dumnezeu.
Ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creării sale și ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului.
Aceste lucruri au fost însă pierdute prin neascultare. Prin păcat, asemănarea cu divinul a fost mânjită — aproape că a fost ștearsă cu desăvârșire. Puterile fizice ale omului au slăbit, capacitățile sale mintale
au scăzut, viziunea sa spirituală s-a încețoșat. Omul devenise supus morții. Cu toate acestea, rasa umană
nu a fost lăsată pradă deznădejdii. Planul de mântuire fusese rânduit prin acea iubire și îndurare infinită și
a fost îngăduită o viață de punere la probă. Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea sa la
perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, as el încât să poată fi
împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, — iată care avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta
este obiectul educației, marele obiec v al vieții.
Iubirea, temelia creației și a răscumpărării este baza adevăratei educații. Acest lucru este făcut clar
în Legea pe care a dat-o Dumnezeu, ca să fie o călăuză a vieții. Prima și cea mai mare poruncă este: „Să
iubeș pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău”. Luca 10:27. A-L iubi pe El, pe Cel Nesfârșit, pe Cel Atoatecunoscător, cu toată puterea, cu toată
mintea și cu toată inima înseamnă cea mai înaltă dezvoltare a oricărei puteri. Înseamnă că în toată făptura
— trup, minte și suflet în aceeași măsură — va fi refăcut chipul lui Dumnezeu.
Asemenea primei porunci este și cea de-a doua: „să iubeș pe aproapele tău ca pe ne însuți.” Matei 22:39. Legea iubirii pre nde consacrarea trupului, minții și sufletului în slujba lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Și această slujire, în mp ce face ca noi să fim o binecuvântare pentru alții, ne aduce nouă înșine cele mai mari binecuvântări. Altruismul stă la baza oricărei dezvoltări reale. Printr-o slujire altruistă
ne cul văm în gradul cel mai înalt fiecare calitate. Devenim din ce în ce mai mult părtași la natura divină.
Suntem potriviți pentru cer, pentru că primim cerul în inimile noastre.
Întrucât Dumnezeu este Izvorul oricărei cunoașteri reale, primul obiec v al educației noastre este,
după cum am văzut deja, să ne îndreptăm mintea către ceea ce descoperă El Însuși despre Sine. Adam și
Eva au primit cunoș nțe prin directă comuniune cu Dumnezeu; și au învățat despre El prin lucrările Sale.
Toate lucrurile create, în desăvârșirea lor originară, erau o expresie a modului în care gândește Dumnezeu. Pentru Adam și Eva, natura era plină de înțelepciune divină. Însă prin încălcarea Legii, omul a încetat
să mai învețe de la Dumnezeu prin comuniune directă și, într-o mare măsură, prin lucrările Sale. Pământul, stricat și murdărit de păcat, nu reflectă decât prea puțin slava Creatorului. Este adevărat că lecțiile Sale nu au fost șterse. Pe fiecare pagină din marele volum al lucrărilor Sale create se poate încă vedea scrisul
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Său de mână. Natura încă vorbește despre Creatorul ei. Totuși, aceste descoperiri sunt parțiale și nedesăvârșite. Iar în starea noastră căzută, cu puterile diminuate și vederea slabă, suntem incapabili de a face
interpretări corecte. Avem nevoie de descoperirea mai amplă, făcută de Însuși Dumnezeu, pe care a dat-o
în Cuvântul Său scris.
Sfintele Scripturi sunt standardul perfect al adevărului și, având o asemenea caracterizare, ar trebui
să li se dea locul cel mai înalt în educație. Pentru a obține o educație vrednică de acest nume, trebuie să
dobândim o cunoaștere a lui Dumnezeu, Creatorul, și a lui Hristos, Răscumpărătorul, așa cum sunt Ei descoperiți în Cuvântul sacru.
Fiecare făptură omenească, creată după chipul lui Dumnezeu, este înzestrată cu o putere asemănătoare cu cea a Creatorului — individualitate, putere de a gândi și a face. Oamenii în care se dezvoltă
această putere sunt oameni care poartă responsabilități, care sunt conducători cu iniția vă și care au influență asupra caracterelor. Lucrarea adevăratei educații este aceea de a dezvolta această putere, de a-i
antrena pe neri să gândească ei înșiși, nu doar să reflecte gândirea altor oameni. În loc să-și limiteze studiul la ceea ce au spus sau scris alții, studenții să fie îndrumați către izvoarele adevărului, către vastele
câmpuri din natură și revelație, deschise cercetării. Să contemple marile subiecte ale datoriei și des nului
— și mintea lor se va lărgi și întări.
În locul unor făpturi educate, dar plăpânde, ins tuțiile de învățământ vor putea trimite în lume bărbați îndeajuns de puternici pentru a gândi și acționa, bărbați care să fie stăpâni ai împrejurărilor, nu robi
ai acestora, bărbați care au o minte largă, un cuget clar și curajul convingerilor proprii.
O asemenea educație oferă mai mult decât doar o disciplină a minții; oferă mai mult decât o pregăre fizică. Ea întărește caracterul, as el încât adevărul și integritatea nu sunt jer ite pentru dorințe egoiste sau ambiții lumeș . Ea for fică mintea împotriva răului. În loc ca vreo pasiune predominantă să devină
o putere pentru a distruge, fiecare mo v și dorință sunt aduse în conformitate cu marile principii ale binelui.
Ce educație poate fi mai înaltă decât aceasta? Ce o poate egala în valoare?
„Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint; nu se cântărește pe
aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu
se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înțelepciunea
prețuiește mai mult decât mărgăritarele.” Iov 28:15-18.
Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă. Evlavia — asemănarea cu Dumnezeu — este scopul care trebuie a ns. În fața studentului se deschide o cărare
a progresului neîntrerupt. El are de a ns un obiec v, de ajuns la un standard — care include tot ceea ce
este bun, pur și nobil. El va înainta cât mai repede și cât mai departe posibil în fiecare ramură a cunoașterii adevărate. Însă eforturile lui vor fi dirijate către obiec ve care sunt tot atât de îndepărtate de interesele egoiste și vremelnice precum sunt cerurile față de pământ.
Cel care, contribuie la împlinirea scopului divin, de a transmite nerilor cunoș nțele legate de Dumnezeu și de a modela caracterul în conformitate cu al Său, înfăptuiește o lucrare mare și nobilă. Când trezește dorința de a a nge idealul lui Dumnezeu, el înfățișează o educație care este tot atât de înaltă ca și
cerul și la fel de în nsă ca Universul; o educație care nu poate fi terminată în această viață, dar care va
con nua în viața care va veni; o educație care îi asigură studentului care a reușit la școala pregă toare a
pământului un pașaport către una superioară, școala de sus.
Ellen White
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Planul lui Dumnezeu pentru educație
Mulți susținători sinceri ai educației creș ne nu sunt deloc surprinși să descopere că Ellen White nu
a vorbit despre planul educației creș ne. Cei care se distanțează de paradigma pe care Dumnezeu a oferito pentru educația creș nă auten că, se concentrează pe acest fapt și îl folosesc pentru a discredita pe cei
care caută reformele date de Dumnezeu pentru educație. Atât de comună a fost u lizarea cuvântului
„plan” în trecut, încât mulți au crezut că este un cuvânt u lizat des de Ellen White. Unii au fost încurcați și
nu puțin jenați, atunci când au fost provocați să arate unde este folosit acest termen de Ellen White. Dar
nu există niciun mo v pentru a fi încurcați sau reduși la tăcere de către aceia care s-au așezat, ca vrăjmași,
împotriva planului auten c al lui Dumnezeu în ceea ce privește educația creș nă.
Deși Ellen White nu folosește termenul „plan”, ea folosește cuvinte ca „șablon” și „model”. Iată câteva exemple:
„Sistemul de educație, ins tuit la începutul lumii, trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei.” – Educație, 20.
„Grădina Edenului era o reprezentare a ceea ce Dumnezeu dorea ca întregul pământ să devină, și
scopul Său era ca, pe măsură ce familia omenească avea să crească în număr, oamenii să-și întemeieze
alte cămine și școli asemenea celei pe care o dăduse El.” – Idem, 22.
„În condiții schimbate, adevărata educație este încă în conformitate cu planul Creatorului, planul
școlii din Eden. … Marile principii ale educației sunt neschimbate, „întărite pentru veșnicie” (Psalmii 111,
8); căci ele sunt principiile caracterului lui Dumnezeu.” – Idem, 30.
„Dacă ins tuțiile noastre sunt ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie, cei care au legătură cu acestea nu
vor lua modelul ins tuțiilor lumeș . Ei vor fi deosebiți, stăpâniți și călăuziți de standardul Bibliei.” – Principii fundamentale ale educației creș ne, 502.
„Școala Avondale fusese înființată nu pentru a fi la fel ca școlile din lume ci, așa cum Dumnezeu arătase, ea trebuia să fie o școală model. Și, pentru că trebuia să fie o școală model, cei care răspundeau de
ea trebuiau să aranjeze totul potrivit planului lui Dumnezeu, eliminând tot ce nu era în acord cu voia Lui.”
– Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 349.
„La inițierea lucrării educaționale în Australia, Domnul ne-a descoperit că acea școală nu trebuie să
copieze modelul nici uneia dintre școlile înființate în trecut. Ea a fost o școală — etalon, organizată după
modelul pe care mi-l dăduse Dumnezeu, și El a binecuvântat lucrarea ei. Mi-a fost arătat că, în lucrarea
noastră de educație, nu trebuie să urmăm metodele adoptate în școlile pe care le-am înființat mai înainte.” – Idem, 533.
De fapt, Dumnezeu nu a lăsat poporul Său în incer tudine cu privire la educația creș nă. De-a lungul
veacurilor au fost înființate școli model. Între acestea era și școala stabilită în Eden, sistemul educațional
al lui Moise, școlile profeților, principiile educaționale folosite de Hristos, școlile unora dintre cei credincioși de-a lungul veacului creș n, incluzând școlile cel ce, școlile valdenzilor și școlile Adven ș lor de Ziua
a Șaptea. Dintre școlile adven ste, două au fost planificate special după modelul desăvârșit dat de Dumnezeu: colegiul Avondale, ca școală a bisericii și în care s-a implicat Ellen White și colegiul Madison, o școală care se susținea singură, de asemenea având sprijinul lui Ellen White.
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Una din experiențele cele mai dezamăgitoare, pe care am avut-o ca și educator creș n, a avut loc în anul
1976 în cadrul Convenției de educație superioară a Diviziunii Nord Americane ținută la Universitatea Andrews. Atunci eram președintele colegiului Columbia Union. Într-una din întâlniri, una de p conclav,
implicându-i doar pe președinții de la diverse colegii și universități, un președinte a ținut o prezentare discordantă. El a exprimat convingerea că, colegiile noastre ar trebui să reflecte eterogenitatea prezentă în
biserica largă. A spus cu claritate că el nu crede că școlile noastre ar trebui să aibă responsabilitatea des nului spiritual al nerilor noștri. El a declarat că pregă rea spirituală trebuie dobândită în școală, cel târziu
până la liceu.
Pentru cel care crede neclin t în planul lui Dumnezeu cu privire la educația creș nă, a auzi un as el
de discurs din partea unui președinte de colegiu adven st, a fost o experiență cutremurătoare. Dar și mai
cutremurător a fost faptul evident că majoritatea președinților a fost a răspuns favorabil la cele spune de
președinte.
Am fost alarmat de faptul că nicio voce nu s-a ridicat împotrivă. Deși am înțeles că nu va exista susținere pentru ce urma să spun, m-am simțit nevoit să iau o poziție pentru principiile lui Dumnezeu. Pentru
pacea mea am spus ceva de genul: „Cu toții am recunoscut cu întârziere că mulți dintre studenții care vin
la colegiile noastre sunt deficienți la engleză și matema că. Deși era mai bine să ne ocupăm de aceasta
atunci când copiii aveau 8 ani, nu am găsit ca fiind neimportant să facem tot ceea ce putem pentru a remedia acest fapt. În același fel, observ eu, un număr mare dintre studenți vin la colegii fără a fi consacrați
lui Hristos și slujirii Sale. Dacă voi, ca președinți, aveți colegii ca cel de care răspund eu, în colegiu aveți in
jur de 12% studenți care nu sunt adven ș și un număr semnifica v de studenți adven ș care sunt pentru prima dată într-o școală adven stă. Trebuie să stăm deoparte și să nu facem nimic pentru răscumpărarea acestor neri? Pentru cei mai mulți dintre aceș studenți aceasta este ul ma șansă pe care ei o au
pentru a fi influențați în mod semnifica v de o ins tuție de educație adven stă.”
Apoi am adus în discuție ches unea școlilor model. Am subliniat că școlile profeților nu trebuiau să
fie o reprezentare eclec că a apostaziei care exista în Israel în mpul când au fost pornite. Ellen White a
spus: „Intenția era ca aceste școli să slujească drept stăvilar împotriva stricăciunii larg răspândite, să ajute
la bunăstarea mentală și spirituală a nerilor și să sporească prosperitatea națiunii, dându-i bărbați calificați să acționeze în temere de Dumnezeu, ca lideri și consilieri. În acest scop, Samuel a strâns zeci de neri
evlavioși, inteligenți și studioși.” – Educație, 46.
Apoi am con nuat: „De aceea, astăzi, școlile noastre sunt ridicate pentru a educa nerii noștri cu
scopul de a aduce o reformă și reînviorare în cadrul rămășiței lui Dumnezeu și să educe ul ma generație
care va duce solia mântuirii peste tot în lume.” Tăcerea care s-a lăsat era într-un remarcabil contrast cu
răspunsul dat discursului vorbitorului de dinaintea mea și era o mărturie tăcută a stânjenelii președinților.
După întâlnire, un președinte a venit să-mi mulțumească pentru cele spuse. I-am spus că ar fi fost de ajutor dacă și el ar fi vorbit în mpul întâlnirii.
Este esențial ca fiecare adven st să înțeleagă că astăzi în lume sunt două extreme în educație. Nu
este o noutate, pentru că și Pavel a înfruntat această situație: „Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, na cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și Grecii caută înțelepciune; dar
noi propovăduim pe Hristos cel răs gnit, care pentru Iudei este o pricină de po cnire, și pentru Neamuri o
nebunie; dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât
oamenii.” - 1 Corinteni 1:21-25.
8

„Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă
nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De
aceea este scris: «El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.»” – 1 Corinteni 3:18-19.
Lumea din zilele lui Pavel, în mp ce era dominată de puterea militară a Romei era pătrunsă de cultura și educația Greciei. Chiar și legile cele mai stricte au eșuat, în a împiedica elita Romei, de la a-și trimite nerii pentru a fi educați la picioarele faimoșilor profesori greci și ale filozofilor. As el, Grecia încă domina mințile oamenilor. Nu este surprinzător, deci, că, cei conver ți de Pavel în Corint aveau mari dificultăți în a se îndepărta de ideea că educația grecească este superioară. Chiar și cei conver ți dintre iudei,
dintre cei care au folosit-o pentru școlile rabinice, găseau dificilă adaptarea la simplitatea Evangheliei lui
Isus Hristos. Dar Pavel a înțeles că o mare parte din educația primită trebuie să fie dezvățată în școala lui
Hristos, înainte de a putea fi apostolul neamurilor. El a înțeles că „înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu”.
În mpurile noastre nu avem o situație diferită de cea a lui Pavel. Mulți dintre noi, cel puțin parțial,
am fost educați în școlile lumii. Prea repede am simțit o euforie, că noi, cu începuturi umile într-o mică
biserică, am ajuns să egalăm și chiar să depășim pe învățații lumii. Trebuie să mărturisim că ne-am uitat la
marile școli ale lumii, Harvard, Oxford, Heidelbergs ca fiind standardul prin care toate celelalte școli, inclusiv ale noastre, ar trebui să fie măsurate. Dar făcând așa l-am dezonorat pe Dumnezeu. As el, în mod inevitabil am ales mediocritatea și am fost pentru lume un martor mut în ceea ce privește necredincioșia și
lipsa noastră de încredere în planul lui Dumnezeu. Alegerea este simplă: fie alegem ceea ce lumea numește înțelepciune, dar care este numită de Dumnezeu nebunie sau alegem ceea ce lumea numește nebunie,
iar Dumnezeu o numește înțelepciune. De prea multe ori am ales prima variantă. Trebuie să recunoaștem
că în educația seculară sunt multe lucruri bune și adevărate, dar tocmai lucrul acesta o face periculoasă.
Deseori noi uităm că marea luptă dintre Hristos și Satana, nu este lupta dintre adevăr și eroare sau dintre
bine și rău, ci este lupta dintre adevărul pur și bun de o parte, iar de cealaltă adevărul amestecat cu eroarea.
Pomul oprit din grădina Edenului a fost pomul cunoș nței binelui și răului. Dumnezeu le-a oferit părinților noștri o educație neamestecată, care era formată doar din adevăr divin. „În interesul pe care-l manifesta pentru copiii Săi, Tatăl nostru ceresc dirija personal educația lor. Ei erau adesea vizitați de solii Lui,
îngeri sfinți, iar ei primeau de la aceș a sfat și învățătură. Nu o dată, în mp ce se plimbau prin grădină în
răcoarea zilei, auzeau glasul lui Dumnezeu și comunicau față în față cu Cel Veșnic.” – Educație 21.
Satana a prins-o în capcană pe Eva folosind o amestecătură de adevăr cu eroare. Adevărul era că ea
urma să cunoască mai mult din ce este răul atunci când nu va asculta. Eroarea era în declarația că ea nu
va muri. „Satana a dorit să pară că această cunoaștere a binelui amestecat cu răul ar fi o binecuvântare și
că, interzicându-le să ia din roadele pomului, Dumnezeu îi priva de un mare bine.” – Educație, 24.
Încă de la prima înșelătorie, în eforturile sale de a înșela omul, Satana a amestecat adevărul cu eroarea. Într-un anumit mod, am putea spune, el are un avantaj enorm față de un „Dumnezeu care nu poate
să mintă” (Tit 1:2), pentru că El nu poate folosi o amestecătură infinită de adevăr și eroare pentru a înșela
sau convinge. As el, doar aceia care au adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în mințile și viața lor pot percepe asalturile Satanei. După cum un pahar plin cu apă pură este otrăvit cu o picătură de stricnină, tot așa,
cea mai mică urmă de eroare distruge adevărul lui Dumnezeu.
Poate că cea mai periculoasă declarație din bisericile noastre este aceasta: „Este mult adevăr în asta”. Prin suges a că este puțină eroare, ar trebui fim alertați că este ceva de la Satana. Dumnezeu nu permite niciun compromis cu lumea. El cere ca nerii poporului Său să primească o educație diferită de cea a
9

lumii, o educație potrivită pentru prinții și prințesele împărăției Sale. Această educație nu recunoaște nicio
învățătură care nu este bazată pe principiile veșnice ale Cuvântului Său. Ea recunoaște că Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt, este adevăratul Învățător: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” - Ioan 14:26.
Umanismul și secularizarea sunt curente care invadează sistemul de educație al lumii. Mult din ceea
ce este umanismul pare a fi foarte atrac v, chiar și pentru unii educatori creș ni, datorită evidențierii puse pe dragoste și valoare umană. Dar, la origine este Satanic, din cauză că este centrat pe om și nu pe
Dumnezeu și as el des nat să conducă pe cei învățați să se bazeze pe brațul de carne, mai degrabă decât
a dezvolta o relație simplă și de încredere cu Dumnezeu. În cele din urmă umanismul conduce la o mândrie goală în realizările omeneș , care în cele din urmă este distruc vă pentru valoarea noastră. Adevărata educație recunoaște că în noi nu există deloc bunătate, dar că Dumnezeu ne prețuiește cu o valoare
infinită. Această valoare este diferită de mândria goală a realizărilor omeneș , care variază în funcție de
„succesul” și „eșecul” nostru. Valoarea dată nouă de Dumnezeu nu depinde de ce putem face noi, ci este
o recunoaștere a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Fiul Său.
Având în vedere că cele mai multe sisteme educaționale sunt clădite pe ținte materialiste ca bunuri,
avere, putere, laudă, pres giu, popularitate și mândrie, educația creș nă nu permite as el de mo ve
egoiste. Trist este faptul că mulți părinți creș ni își încarcă copiii cu ambiții nesfinte, cu puțin diferite de
cele ale lumii și as el împiedică lucrarea Duhului Sfânt în viețile copiilor lor și îi așază sub pericolul pierderii veșnice.
Cuvântul lui Dumnezeu nu permite decât trei scopuri pentru adevărata educație. Trebuie observat
că niciunul dintre ele nu este egocentric, mai degrabă sunt des nate să pregătească o generație de neri
care să se angajeze în proclamarea puterii și a venirii în curând a Domnului nostru. As el de neri vor
avea ca pasiune slava lui Dumnezeu și salvarea umanității pierdute. Cele trei scopuri sunt:
1. Să dea copiilor și nerilor noștri o cunoaștere și înțelegere desăvârșită a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său – Într-un veac în care „întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele” (Isaia 60:2), slava adevărului lui Dumnezeu trebuie să fie în inimile și mințile oamenilor Lui. Importanța semănării Cuvântului lui Dumnezeu în minte este subliniată de Pavel: „As el, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine
prin Cuvântul lui Hristos.” - Romani 10:17. Nu poate exista o lucrare de conver re adevărată în viață, dacă
nu există o cunoaștere a adevăratului caracter al Dumnezeului nostru și o înțelegere clară a adevărului
Său.
2. Să conducă nerii și copiii noștri la o predare deplină a vieților lor voinței lui Isus – Deoarece, natura predării cere o alegere volițională și forța este contrară dragostei lui Dumnezeu, noi nu putem obliga
nici un suflet să se predea lui Hristos. Totuși, fiecare părinte și profesor are privilegiul să prezinte pretențiile lui Hristos pentru viața copiilor și nerilor, cât mai eficient posibil. Pavel sfătuiește: „Și voi, părinților,
nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, în mustrarea și învățătura Domnului.” - Efeseni 6:4.
3. Să-i educe pe copii și neri pentru a lucra pentru Dumnezeu și oameni – Odată ce dragostea lui
Dumnezeu este primită în viață, ea cere să se exprime. Creșterea creș nă este bazată pe o viață de rugăciune, un studiu con nuu al Cuvântului lui Dumnezeu și o mărturisire a soliei lui Dumnezeu prin cuvinte și
fapte. Noua experiență a nerilor se va ofili și în cele din urmă va muri dacă aceasta nu se poate exprima.
Creș nul este născut pentru a sluji. Dacă dorim ca nerii noștri să par cipe la cea mai mare aventură a
omenirii, câtă grijă trebuie să avem pentru educarea zilnică în slujire?
Nicio educație nu este completă dacă nu urmează conceptul desăvârșit și echilibrat pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Ellen White a făcut deseori referire la educația întreită a copiilor în ceea ce privește fizi10

cul, intelectul și spiritualul: „Ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Se face
simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregă rea pentru viața care există acum. Ea are de-a
face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care îi este cu pu nță omului să trăiască. Este dezvoltarea
armonioasă a puterilor fizice, mintale și spirituale.” – Educație, 13.
„Această cunoaștere se face simțită ori încotro ne-am întoarce, în domeniul fizic, mintal sau spiritual, în orice direcție am privi — în afară de stricăciunea păcatului.” – Idem, 14.
„Efectul unei asemenea comuniuni asupra trupului, minții și sufletului este dincolo de tot ceea ce se
poate es ma.” – Idem.
„Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, ca natură fizică, mintală
și spirituală.” – Idem, 15.
„Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea sa la perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, as el încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la
crearea lui, — iată care avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectul educației, marele obiec v al vieții.” – Idem, 15-16.
„Le-a fost dată o ocupație u lă, ca o binecuvântare, pentru a le întări corpurile, pentru a le lărgi gândirea și a le dezvolta caracterul.” – Idem, 21.
Scopul educației creș ne este maximizarea creșterii sănătoase o omului în sens complet. Educația
centrată pe Dumnezeu oferă o educație care hrănește dezvoltarea trupului, minții și sufletului. Oamenii
au considerat mp de secole că educația minții este centrul educației. Mai recent, educația a fost lărgită și
a început să includă și educația fizică. Dar educația adevărată nu este completă până când dimensiunea
spirituală nu este cul vată. Într-adevăr, educația spirituală este centrul în jurul căreia se învârt celelalte
două. Trebuie să adaug că Satana are o contrafacere pentru educația echilibrată a lui Dumnezeu. Concepte de educație holistă se răspândesc cu rapiditate, dar, de regulă, acestea sunt contrafaceri ale Satanei.
Contrafacerea 1: pe latura fizică
a) Sporturi și jocuri compe ve
b) artele marțiale
c) exerciți spirituale din est, ca yoga de exemplu
Contrafacerea 2: pe latura intelectuală
a) principiile umaniste
b) programe de control al minții
c) antrenament în hipnoză
d) grupuri de întâlniri
Contrafacerea 3: pe latura spirituală
a) meditația es că
b) mis cism și spiri sm
c) mișcarea carisma că
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Care este deci, educația auten că a trupului, minții și sufletului? Este educația pe care Dumnezeu a
dat-o omului necăzut în grădina Edenului. Aceasta este baza pentru educația nerilor de astăzi.
Baza pentru educația fizică a fost întotdeauna munca u lă, cu un accent deosebit pus pe agricultură.
Deși astăzi se manifestă un interes scăzut pentru agricultură ca ocupație, se poate observa o tendință de
mutare de la oraș la sat. Acest exod trebuie să fie de mare importanță pentru adven ș . Educația în agricultură nu este valoroasă doar pentru latura fizică: „Le-a fost dată o ocupație u lă, ca o binecuvântare,
pentru a le întări corpurile, pentru a le lărgi gândirea și a le dezvolta caracterul.” – Educație, 21. Trebuie
observat că educația planificată de Dumnezeu a fost axată întotdeauna pe lucrări u le și produc ve și niciodată pe sport și distracție. Planul acesta a fost urmat în școlile profeților. A fost urmat în școlile din Iudeea, de după exil. Un program de lucru u l nu neagă însă locul u l al unei recreeri necompe ve.
Atunci când Adam a ieșit din mâna Creatorului a fost desăvârșit, dar încă imatur. El urma să crească
și să a ngă noi culmi ale desăvârșirii. Tot așa, și noi, când primim desăvârșirea lui Hristos suntem imaturi,
dar în mp ce creștem în sfințenie noi „avansăm de la un stadiu al desăvârșirii la altul”. – My Life Today,
250. Pentru a aduce aceste principii ale educației în viața copiilor noștri, părinții și profesorii trebuie să
dezvolte cu inteligență programe zilnice prin care să dezvolte resursele fizice, mentale și spirituale. Este
necesară o planificare minuțioasă as el încât copiii să se dezvolte zilnic în toate aceste trei laturi. Ce privilegiu vor avea copiii care sunt așezați încă de mici sub o as el de educație – planul lui Dumnezeu pentru
educarea poporului Său.
Colin Standish

Educația, la un moment dat
În ediția din 14 aprilie 1994, a publicației Adven st Review, editorul asociat, Myron Widmer, a publicat un ar col despre educație in tulat: „Dezbatere
asupra viitorului colegiilor și universităților adven ste.”
Acum, cu cei patruzeci și trei de ani de pregă re în domeniul educației, din
care treizeci și trei de ani în domeniul educației creș ne, treizeci și patru și jumătate în colegii și universități și douăzeci și trei și jumătate în conducerea ins tutelor educaționale, interesul și atenția mea s-au focalizat pe acest ar col.
Prefațând remarcile sale cu menționarea că „există o presiune crescândă
din toate părțile”, fratele Widmer s-a îndreptat asupra soluțiilor pentru educația
superioară din America de Nord. Mi-am amin t că, în mpul anilor când am fost
președinte la Columbia Union College, între anii 1974-1978, multe din soluțiile
prezentate acum, erau prezentate și atunci. În anul 1976 la o convenție asupra
educației superioare, găzduită de Andrews University, nu a fost niciun fel de dialog asupra viitorului educației superioare a adven ș lor de ziua a șaptea.
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Un număr de alte probleme educaționale au ieșit la suprafață. A existat o bază pentru un număr de
soluții. Una dintre soluții era reducerea numărului de ins tuții la două, adică Universitățile Loma Linda și
Andrews. Se credea de către unii, că noi am putea construi două ins tuții care ar putea disputa statutul
rival de cele mai „mari” universități din țară. S-a insistat că această focalizare va aduce pres giu educației
adven ste de ziua a șaptea și va asigura o influență puternică a Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea.
Erau alți educatori care au crezut că noi ar trebui să ne reducem ins tuțiile noastre de educație superioară la cinci, prin alegerea de a păstra ins tuțiile localizate în cele mai strategice zone geografice, intens populate, din America de Nord. Această soluție în sine a dat naștere la contestații serioase printre
Uniuni. De înțeles, Universitățile Loma Linda și Andrews trebuiau să fie două din acele ins tuții. Dacă celelalte trei erau făcute cele mai puternice campusuri, înseamnă că acestea ar fi fost Pacific Union College,
Walla Walla College și Southern College.
A existat o agravare a situației cu separarea dintre Universitatea La Sierra de Universitatea Loma
Linda. Dar, în mod clar urmau să aibă loc compe ții înverșunate între alte colegii. Unii au văzut că sunt
imposibil de ignorat cererile de pe coasta americană a Atlan cului. Și totuși, Columbia Union College și
Atlan c Union College erau destul de slabe în ce privește înscrierile. De asemenea, aceasta ar fi creat o
prăpas e mare între Andrews University și Missionary College și cele trei colegii de pe Coasta de Vest. Indiscutabil, cei din inima Americii, argumentau foarte convingător pentru menținerea unui colegiu în centrul Americii, de exemplu, Union College. Totuși, Union College și Southwestern Union College (acum
Southwestern Adven st College) ambele erau slabe în ce privește înscrierile. Cele două colegii canadiene
Kingsway College (acum o școală de meserii) și Canadian Union College, erau de asemenea slabe în ce privește înscrierile. Doar ne putem imagina lupta aspră dintre colegiile canadiene pentru a deține cel puțin
un colegiu între granițele teritoriului lor național.
Ca președinte la Columbia Union College am învățat, destul de repede, că deja exista o rivalitate înverșunată între colegii, până acolo încât, era un caz destul de rar, ca un președinte sau un membru al vreunei facultăți sau colegiu, să fie invitat să vorbească pe teritoriul unei alte biserici. Probabil, frica era că o
prezentare de primă mână va determina studenții să plece de la un colegiu, pentru a se muta la altul, la
colegiul reprezentat de vorbitor. Unii se temeau că vorbitorul, ar putea, fără prea multe sub lități, să recruteze pentru propria sa ins tuție. Eu îmi amintesc acea frică pe care am întâlnit-o atunci când am fost
invitat să vorbesc la o întâlnire de tabără din Indiana în anul 1977. Eu vorbisem deja la Sesiunea din Lake
Union, ținută la sfârșitul lui 1976. Am fost abordat de un susținător zelos de la Andrews University, care m
-a aver zat să nu fac vreo recrutare printre nerii de la întâlnirea de tabără. Teama era, fără îndoială, întețită prin faptul că nouă din prezentările mele erau prezentări adresate nerilor.
Este trist să vezi as el de rivalități meschine, când noi toți ar trebui să împărtășim aceiași povară,
căutând să-i educăm pe nerii noștri pentru mântuirea eternă și pentru stabilirea împărăției veșnice a lui
Dumnezeu. A tudinea exprimată la întâlnirea de tabără din Indiana a fost mai mult ironică, de vreme ce
probabil trei sute de studenți de pe teritoriul de la Columbia University studiau la Andrews University, în
mp ce alți trei sute de studenți studiau la Southern Missionary College. Datorită locației, din suburbie, a
Columbia Union College și a temerilor create de revoltele populare din Washington D.C. de la sfârșitul anilor 1960, exodul era posibil de la Columbia Union College și nu invers.
A treia suges e pe care am auzit-o în anii 1970 a fost că fiecare colegiu, în acord cu alte colegii, ar
trebui să asigure pregă re de specialitate unui număr restrâns de studenți și care nu sunt în compe ție cu
studenții din alte ins tuții. Acest concept a întâmpinat cea mai dură opoziție, deoarece unii studenți erau
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mult mai populari decât alții și fiecare ins tuție ar fi luptat să-și mențină studenții. Nu era deloc o surpriză
că aceste trei alterna ve apar printre cele prezentate de Myron Widmer. Dar la acestea mai erau adăugate, de asemenea, și următoarele :
Desființarea tuturor colegiilor și universităților adven ste.
Centralizarea administrației tuturor colegiilor sub controlul direct al universităților, care, la rândul
lor, vor fi sub controlul Diviziunii Nord Americane.
Priva zarea colegiilor și universităților noastre și as el să se ia responsabilitatea financiară de pe
umerii bisericilor și a resurselor lor.
Păstrarea tuturor ins tuțiilor, așa cum sunt ele astăzi, și creșterea performanțelor lor pentru asigurarea unei educații creș ne. Această soluție ar fi trebuit să includă u lizarea programelor de educație la
distanță, clase inova ve, fiind la limita apariției de tehnologii noi.
Voi lua în discuție toate aceste puncte pornind în ordine inversă, iar apoi îmi voi prezenta opiniile
personale, privitoare la ceea ce eu cred că ar fi cel mai mare bine pentru educația creș nă de grad universitar.
Numărul 4. Sunt de acord cu Dr. Benjamin Reaves, președinte la Oakwood College, care a propus
opinia de a avea o mai bună ac vitate în colegiile noastre. O as el de opinie nu va reduce concurența înscrierilor în ins tuțiile de educație superioară ale adven ș lor de ziua a șaptea, așa cum ar fi făcut consolidarea unui număr mic de colegii peste tot în lume. Nici nu va reduce mâna de lucru din colegiile noastre,
reducând numărul de învățători, profesori, sau personalul auxiliar din ins tuțiile noastre. Totuși, este mai
mult ca sigur că scopul educației nu este de a fi mereu la granița noilor tehnologii, programe inovatoare și
așa mai departe, afara de cazul în care acestea sunt direct legate de terminarea lucrării lui Dumnezeu pe
pământ. Serva Domnului, în mod repetat, a focusat educația superioară adven stă de ziua a șaptea, pe
formarea nerilor în vederea terminării lucrării lui Dumnezeu.
„Adevăratul scop al educației este să echipeze bărbați și femei pentru lucrarea de slujire prin dezvoltarea și punerea în prac că a tuturor capacităților lor. Lucrarea în colegiile noastre și în școlile de meserii
ar trebui să fie întărită an de an, pentru că în ele, neretul nostru va fi pregă t pentru a merge să-L slujească pe Domnul ca muncitori eficienți.” - Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 493.
„Pentru noi a fost îndeplinită o lucrare măreață – lucrarea de proclamare a soliei îngerului al treilea
la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Însă noi avem doar puțini misionari. De acasă și de peste hotare
sosesc multe apeluri urgente pentru lucrători. Bărbați neri și femei de vârstă mijlocie și toți cei ce sunt
capabili să îndeplinească lucrarea Maestrului, ar trebui să-și pună mințile la contribuție într-un efort de a
se pregă pentru îndeplinirea acestor apeluri.” - Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 209.
„Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unui anumit curs de studii. Aceasta înseamnă mai mult decât o pregă re pentru viața de acum. Aceasta are de a face cu întreaga ființă și cu întreaga
perioadă posibilă de existență pentru om. Aceasta este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale
și spirituale. Aceasta pregătește pe student pentru bucuria slujirii în această lume și pentru înalta bucurie
a unei slujiri considerabile în lumea viitoare.” Educație, 13.
În al doilea rând, tehnologiile sunt cunoscute ca fiind domenii cos sitoare în perioadele lor de început. Doar echipamentul în dezvoltarea tehnologiilor de vârf este foarte, foarte scump. Acesta necesită
mp, mp semnifica v, prea mult pentru a reduce din costul echipamentelor pentru as el de programe.
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Din propria-mi experiență, noi tot am discutat despre îmbunătățirea calității educației adven ste de
ziua a șaptea, acum douăzeci de ani, și fără îndoială, aceasta s-a discutat cu mult înainte. Trebuie să ne
întrebăm, din nou: Care sunt scopurile pe care Dumnezeu le-a intenționat pentru educația adven stă de
ziua a șaptea, de astăzi ?
Eu nu am fost deloc surprins că Adven st Review de abia căuta sfatul divin pentru revizuirea direcției educației superioare. Am întâlnit aceiași situație de facto în anii 1970, atunci când se lua în discuție dezvoltarea educației. Se pare că noi căutăm să găsim soluții stabilite pe parametrii umani. Educația adven stă de ziua a șaptea nu este pur și simplu educație confesională, educație religioasă, nici educație care să
producă mână de lucru calificată pentru nevoile lumii. Este o educație menită să pregătească nerii poporului nostru pentru slujire, în această viață și în viața viitoare. Vezi Educație, pagina 13. De aceea, scopurile și ținta educației creș ne este, în întregime, separată de scopurile și țelurile lumii.
Educația creș nă nu este doar cu puțin mai bună decât educația seculară; aceasta este în întregime
diferită. Mo vele acesteia sunt construite pe lipsa de egoism. Programa acesteia este fundamentată pe
Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul acesteia este să-l prezinte nerilor noștri, as el ca, printr-o cunoaștere și
înțelegere a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său să fie conduși la picioarele lui Isus în totalitate și fără rezerve, să se predea Lui și să-i pregătească pentru a fi în serviciul lui Dumnezeu și al omului. O as el de educație necesită o metodologie complet diferită, o metodologie în care fiecare profesor nu este doar un instructor, ci de asemenea un păstor de suflete; unde profesorul însuși exemplifică s lul de viață și sacrificiul Marelui Învățător. Aceasta necesită ca niciun student să nu pună în fața sa obiec ve construite pe
profituri financiare, popularitate, putere, sau pe orice alt scop egocentric.
Numărul 3. Priva zarea colegiilor și universităților noastre nu va rezolva în mod necesar nenorocirile din școlile noastre. Această soluție ia în calcul priva zarea sistemului nostru colegial pentru a ușura povara financiară de pe tezaurul denominațional. Totuși, cea mai mare necesitate nu este menținerea debitului financiar, ci revenirea educației noastre la paradigma perfectă pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru
adevărata educație creș nă. Deja, colegiile și universitățile noastre, chiar și după cele mai superficiale
standarde, s-au îndepărtat de standardul colegiilor de acum cincizeci sau o sută de ani, modelul lui Dumnezeu fiind lăsat deoparte. Noi am avut parte de o sută de ani de regres educațional, când chemarea lui
Dumnezeu a fost pentru o sută de ani de progres către împlinirea planului Său perfect.
Colegiul Ba le Creek a avut de la bun început o fundație șubredă. Biblia era doar o materie faculta vă și unul dintre președinții de aici nici măcar nu era adven st de ziua a șaptea. Însă la trecerea dintre
secole, au existat eforturi nobile pentru a aduce programul educațional în linie cu scopul hotărât de Dumnezeu. Niciodată Colegiile noastre nu au oferit un model perfect de educație creș nă, dar astăzi, noi ar
trebui să fim mult mai aproape de acel model, decât am fost în trecutul istoriei noastre. De fapt, situația
este în întregime, exact pe dos, în toate direcțiile. Niciunul dintre aspectele educației noastre nu a rămas
neafectat de compromisuri serioase. Această situație a jucat un rol major în starea jalnică a iubitei noastre
biserici.
Una din cele mai triste experiențe, din vremea când eram președinte la Columbia Union College, am
trăit-o într-o întâlnire cu președinții colegiilor și universităților noastre în anul 1976, ținută în mpul convenției de la Andrews, pe problema educației superioare. Unul dintre președinții de colegiu, în discursul în
fața colegilor lui, a afirmat că nu ar trebui plasată asupra școlilor responsabilitatea pentru maturitatea spirituală a studenților lor. El a indicat direct că nerii ar trebui să fie conduși la Hristos chiar la sfârșitul claselor elementare, fie în mpul studenției lor. Apoi el a susținut că, colegiile ar trebui să reflecte pluralis15

mul credințelor și prac cilor din biserica noastră de astăzi. Nu am fost deloc mirat, să văd susținerea puternică pe care a primit-o din partea tuturor celorlalți președinți.
„La sfârșit, eu m-am simțit obligat să fac referire la școlile profeților. Acestea au fost înființate de
Dumnezeu din cauza năvălirii păgânismului în viața lui Israel. Samuel și mai apoi Ilie au instruit neri bărbați pentru scopul de a reforma Israelul.
„Aceste școli erau des nate să servească ca o barieră împotriva răspândirii corupției la scară largă,
să asigure bunăstarea mintală și spirituală a nerilor și să promoveze prosperitatea națiunii prin umplerea
acesteia cu oameni calificați să acționeze în frică de Dumnezeu ca lideri și consilieri. În acest scop, Samuel
a adunat armate de neri bărbați care erau evlavioși, inteligenți și studioși.” - Educație, 46.
Sfatul acesta, spun eu, ar trebui să fie scopul școlilor noastre. Am specificat că, în propriul meu colegiu, 12
% din studenți nu erau adven ș de ziua a șaptea, și pentru unii din adven ș i de ziua a șaptea aceasta
era prima școală creș nă unde ei mergeau. Cu siguranță că noi avem o responsabilitate specială pentru
aceș a, ca și pentru aceia care au trecut prin sistemul nostru de educație, dar care încă nu și-au predat în
mod complet viețile lor Domnului. Deși, discursul meu a fost întâmpinat cu o tăcere funerară, acesta rămâne discursul pe care l-ași ține și azi.
Aceasta este rațiunea principală pentru care noi avem școlile noastre. Credincioșii adven ș de ziua
a șaptea care sunt fideli, sunt gata să asigure suportul financiar pentru colegiile la care copiii și nerii noștri sunt învățați ceea ce dorește Dumnezeu ca ei să învețe. Este o primejdie foarte mare ca inves torii privați să permită ca presiunea nevoilor financiare să dicteze atât ofertele cât și cursul materiilor de studiu.
Nu există nicio garanție că inves torii privați vor aborda problemele reale ale reformei educaționale.
Unii ar putea vedea această situație ca o oportunitate pentru organizații independente, care să se
susțină singure și care să preia școlile. Deși este adevărat că ins tuțiile independente au demonstrat o mai
mare integritate față de educația creș nă decât ins tuțiile denominaționale, totuși aceasta nu cons tuie
o soluție validă. Mărimea ins tuțiilor existente este dincolo de ceea ce sora White a aprobat. Când Colegiul din Ba le Creek a avut aproxima v 1.000 de studenți, serva Domnului a indicat că acesta este de trei
ori mai mare decât ar fi trebuit să fie. Întregul fundament al adevăratei educații creș ne este construit pe
ins tuții de mici dimensiuni și într-un număr vast, mai degrabă decât pe câteva ins tuții mari.
Numărul 2. Ideea de a centraliza colegiile denominaționale sub coordonarea celor două universități
este în întregime opusă modelelor descentralizate ale lui Dumnezeu. Deja, s-a ajuns la o prea mare centralizare, cum ar fi aceea a caselor de editură, a academiilor, a conferințelor, a uniunilor și chiar a diviziunilor. Această soluție pune prea multă putere în mâinile celor puțini, făcând ca atacul și înșelarea lui Satan
să fie mult mai ușoare.
Principiile lui Dumnezeu au fost enunțate în mod clar de sora White într-o scrisoare adresată Conferinței Generale din anul 1896. Deși sfatul ei se referă în mod specific la lucrarea de publicații, principiul se
aplică la lucrarea din toate ins tuțiile noastre:
„Chiar înainte de moartea soțului meu în 1881, mințile unora au fost neliniș te în ceea ce privește
plasarea acestor ins tuții sub puterea unui singur președinte. Din nou, Duhul Sfânt mi-a amin t ceea ce
mi-a fost confirmat de Domnul. I-am spus soțului meu să răspundă acestei propuneri, că Domnul niciodată nu a plănuit o as el de acțiune.” - The Publishing Ministry, 141.
Faptul că sora White include lucrarea noastră educațională și de sănătate, devine clar, când noi înțe16

legem recomandările de la o întrunire a comitetului Conferinței Generale din anul 1889.
„Comitetul vostru va recomanda, mai departe, că o organizare similară va fi realizată cu scopul de a
controla toate interesele noastre educaționale și pentru ges onarea proprietăților – as el le va aduce sub
o singură conducere generală. De asemenea, o alta va controla ins tuțiile noastre de sănătate.” - Ellen G.
White, vol. 3, The Lonely Years 1876-1891, 450.
Fiecare colegiu are nevoie să aibă propria sa autonomie deplină, în limita parametrilor și scopului
adevăratei educații creș ne. Întotdeauna este cel mai bine pentru toți cei implicați în as el de situații, ca
ei să îl caute pe Domnul pentru soluții pentru problemele lor, pentru diferențe și provocări.
Numărul 1. O altă suges e a fost înființarea de colegii specializate. A existat suges a de a înființa un
colegiu de elită, un colegiu conservator, un colegiu liberal, un colegiu de specialitate și o școală vocațională. Mintea mea respinge un as el de concept pluralist sau eclec c asupra educației creș ne. Eu cred că un
colegiu eli st va dezvolta o a tudine de mândrie printre absolvenții lui, în întregime în opoziție cu conceptele creș nismului. Înființarea unui colegiu conservator sau a unuia liberal este la fel de inacceptabilă. Noi
nu avem nevoie nici de colegii liberale, nici de colegii conservatoare; noi avem nevoie de colegii stabilite
pe principiile adevărate ale Cuvântului lui Dumnezeu. As el de colegii, singure, vor pregă generația finală de neri pentru încheierea lucrării lui Dumnezeu de pe pământ.
Mă tem că foarte mult se va pierde prin înființarea de școli de specialitate, care instruiesc într-un
domeniu foarte îngust al educației. Suntem mult mai mult îngrijorați în pregă rea bărbaților și femeilor
pentru a fi instrumente umile în lucrarea finală a lui Dumnezeu, decât pentru profesionalismul atât de lăudat în lume. Aceasta nu înseamnă că noi nu suntem interesați în dezvoltarea bărbaților și femeilor la cel
mai înalt nivel intelectual. De fapt, serva Domnului a spus că școlile noastre ar trebui să fie superioare din
toate punctele de vedere.
„Cea mai bună educație care poate fi oferită copiilor și nerilor este aceea care are în vedere viitorul, viața veșnică. Acest p de educație ar trebui să fie dată de părinții evlavioși, de către învățătorii consacrați și de către biserică, as el ca în final, nerii să devină misionari zeloși, pentru acasă sau pentru câmpurile străine.” – Principii fundamentale ale educației creș ne, 231.
Un colegiu vocațional sau de meserii poate fi văzut de unii ca având merit, și cu siguranță că noi, ca
popor, am neglijat în mare parte domeniul vocațional. Filozofia educației creș ne, totuși, este aceea că
pregă rea vocațională nu este o cale separată de educație. Aceasta este educația pentru fiecare student,
as el că toate aspectele fizice, mentale și nevoile spirituale sunt pe deplin cuprinse în educația lor. La finalul pregă rii lor nerii pot alege, fie să meargă pe calea lor vocațională folosind uneltele puternice oferite de Biblie pentru a se auto-susține ca lucrători laici, fie pot alege să meargă într-o lucrare cu mp integral, dar cu ajutorul valoros oferit de abilitățile lor vocaționale pe care le-au învățat în școală. Oricare ar fi
alegerea făcută, lucrarea va fi centrul vieților lor.
În concluzia acestui ar col, voi prezenta ceea ce eu cred a fi singurele soluții din mpul prezent pentru educația superioară în Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea.
În primul rând, noi trebuie să înțelegem ce este educația superioară. Din perspec va lumească, educația superioară se crede în mod normal că este, educația care con nuă după nivelul mediu, însă această
înțelegere nu este înțelegerea adevărată din perspec va creș nă. În afirmația de deschidere a cărții Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pagina 11, noi avem această definiție concisă a educației superioare:
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„Educația superioară este o cunoaștere experimentală a planului mântuirii și această cunoaștere
este asigurată prin studiul serios și atent al Scripturilor. As el de educație va reînnoi mintea și va transforma caracterul, restaurând chipul lui Dumnezeu în suflet.”
În acest ar col noi ne referim la educația care con nuă după nivelul mediu, însă principiile educației
superioare sunt enunțate prin inspirație și aplicate în mod egal la educația elementară, gimnazială și liceală, la fel ca și în educația preșcolară de acasă sau de la grădiniță. Haide-ți să discutăm pe scurt cele cinci
principii, stabilite în mod divin, pentru educația creș nă.
1) Colegiile noastre există pentru a instrui generația finală de neri pentru a fi avangarda care, sub
puterea Duhului Sfânt, va încheia lucrarea evangheliei.
„Cu o așa armată de lucrători precum este neretul nostru, instruită așa cum se cuvine, aprovizionată cu putere, cât de curând mesajul unui Mântuitor crucificat, înviat și gata să vină, poate fi dus în întreaga
lume.” - Educație, 271.
Adevărata educație creș nă nu instruiește pentru scopuri lumeș sau egocentrice. Există doar un
singur scop – mântuirea studenților, care în schimb vor fi inspirați să își dea viețile lor în slujba salvării întregii rase umane.
2) Colegiile trebuie să fie mici. Așa cum am amin t anterior, când la Ba le Creek erau în jur de 1.000
de studenți, sora White a spus că acest număr era de trei ori mai mare. Desigur, astăzi oamenii au rețineri
față de ins tuțiile mici. Este ceva care provoacă percepția, că o ins tuție mare este cu mult superioară
unei ins tuții mici. Însă nu este întotdeauna așa. Este adevărat că ins tuțiile mici au facilități mai puține,
biblioteci mai mici și așa mai departe. Dar scopul educației creș ne este în totalitate diferit de acela al lumii.
„Când cei care au a ns vârsta nereții și bărbăției nu văd nicio diferență între școlile noastre și colegiile lumii și nu au nicio preferință spre vreo direcție anume, deși eroarea este predată în școlile lumii prin
idei și prin exemplu, atunci este nevoie de o examinare atentă a mo velor care conduc spre un as el de
deznodământ.” – Principii fundamentale ale educației creș ne, 290.
Bibliotecile noastre nu au nevoie să fie umplute cu cărți care, în majoritatea lor, se pot găsi în bibliotecile ins tuțiilor seculare. Ele au nevoie de cărți bazate pe Cuvântul adevărului, unde studenții se pot
adăpa din izvoarele curate ale Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.
O ins tuție de învățământ mai mică va permite o interacțiune și un contact apropiat între studenți și
profesorii lor. Chiar și o școală de 100 de studenți cu 10 profesori credincioși este mult mai eficientă în
educarea neretului decât o școală de 1.000 de studenți cu 100 de profesori credincioși.
3) Educația noastră trebuie să aibă în vedere adevărata dezvoltare fizică, mentală și spirituală a studentului. Satan are o contrafacere pentru adevărata educație fizică, mentală și spirituală. Contrafacerea
sa pentru dezvoltarea fizică sunt compe țiile spor ve; pentru cea mentală sunt teoriile profunde ale filozofiei și teologiei umaniste care reflectă geniul omului, dar care, cel mai adesea, neglijează adevărul lui
Dumnezeu. Iar pentru latura spirituală, cel mai adesea este o educație este că, departe de adevăr, de
educația prac că pe care Dumnezeu o dorește pentru poporul Său.
Educația corespunzătoare pentru dezvoltarea fizică este centrată pe munca manuală, în care studenții, indiferent de chemarea lor, vor fi pregă ți într-o meserie sau deprindere, ca în orice mp, la fel ca
Pavel, sau chiar ca Isus însuși, aceasta să le fie de folos pentru întreținerea lor, în cazul în care alte mijloa18

ce eșuează.
Educația intelectuală a creș nului gravitează în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Adevărata educație
academică este în întregime consecventă cu principiile enunțate în Sfânta Scriptură. Această focalizare
include fiecare subiect din programa școlară, inclusiv engleză, matema că, ș ință, ș ințe sociale, arte frumoase și arte prac ce.
Educația spirituală, de asemenea, este prac că în natura sa. Studenții sunt inspirați de chemarea de
a fi pescari de suflete. Noi credem, nu doar în preoția tuturor credincioșilor, ci noi credem de asemenea,
în chemarea divină a fiecărui membru din biserică de a fi un câș gător de suflete, un lucrător pentru
Dumnezeu. Această chemare poate include evanghelizarea personală, studiile biblice la domiciliu, cursurile biblice prin corespondență, evanghelizarea prin programele de sănătate și fiecare modalitate a câș gării de suflete date de Dumnezeu.
4) Ins tuțiile noastre trebuie să aibă în vedere sectorul industrial și să devină autonome cât mai
mult posibil. Serva Domnului a indicat că agricultura ar trebui să fie centrul educației noastre:
„Studiul în domeniul agricol ar trebui să fie ABC-ul educației oferite în școlile noastre. Aceasta este
lucrarea primordială cu care ar trebui să începem.” - Mărturii, vol. 6, 179.
Această pregă re nu este în vederea exercițiului fizic și pentru dobândirea de ap tudini; aceasta
asigură de asemenea putere pentru dezvoltarea mentală și spirituală. Meseriile de bază cum ar fi: construcțiile, părirea, procesarea de text, gă tul, mecanica, ar trebui să asigure un domeniu minunat de experiență, sub îndrumarea unor maiștri, pentru ca fiecare tânăr, bărbat sau femeie, să învețe o deprindere
care va fi folositoare mai târziu în viață.
5) Adevărata educație creș nă va pregă nerii în închinarea lor personală, privată, de seara și dimineața. Aceasta îi va învăța cum să se roage, cum să obțină putere prin Hristos și cum să dea piept cu vicisitudinile vieții, dându-le asigurarea deplină că toate lucrurile lucrează împreună pentru cei ce-L iubesc pe
Dumnezeu. Vezi Romani 8:28.
Pentru îndeplinirea acestor principii recomandările mele sunt următoarele :
1. Închiderea fiecărui colegiu și universități pe care noi le avem în America de Nord. Dați-vă seama
de multele miliarde pe care bunurile imobiliare le vor aduce. (Ar colul din Review a specificat mai mult de
o jumătate de miliard de dolari).
2. Înființarea de colegii mici, care să nu depășească 300 de studenți. Calculați apoi cu atenție cel mai
bun plan financiar pentru funcționarea acestor colegii, cu un număr stabil de 300 de studenți.
3. Fixarea programei de studiu în acord cu nevoile lucrării lui Dumnezeu.
4. Separarea de orice corp acreditat sau autorizat, as el încât personalul colegiului să asculte de o
singură voce – vocea lui Dumnezeu. Sunt pe deplin conș ent de sfatul lui Dumnezeu că „Școlile noastre
mai mari, din diferitele uniuni de conferințe, trebuie as el plasate, încât să poată pregă orice tânăr pentru a întruni condițiile de admitere specifice fiecărui stat în ceea ce privește studierea medicinii.” – Sfaturi
pentru părinți, educatori și elevi, 479. Însă, nici măcar o dată, serva Domnului, nu ne-a sfătuit să căutăm
acreditarea. Mai degrabă, Ellen White, în mod repetat ne-a dat sfatul Domnului cu următorul traseu:
„Haideți să hotărâm că nu ne vom lăsa legați atât de mult, cât de un fir de păr, de poli cile educaționale
ale acelora care nu discern glasul lui Dumnezeu și care nu iau în seamă poruncile Sale.” - Loma Linda
Messages, 447. Cunosc cel puțin o ins tuție – Bob Jones University din Carolina de Sud – care pregătește
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cu succes studenți pentru medicină, fără a fi recunoscută de către un corp acreditat. (n.tr. la momentul
scrierii ar colului, universitatea nu era acreditată, dar începând cu anii 2000 ea și-a schimbat poziția din
cauza legislației din ce în ce mai anormale în ceea ce privește acreditarea și recunoașterea în Statele Unite).
5. Alegeți o facultate care are un angajament profund față de Dumnezeu. Acest angajament trebuie
să fie prioritar. Gradele academice nu ar trebui să conteze atât de mult. Capacitatea profesorului de a-l
cunoaște pe Domnul și să fie capabil să predea în mod competent materialul cel mai de folositor pentru
studenți, ar trebui să fie prima și cea mai mare prioritate. De asemenea, o altă prioritate importantă este
talentul profesorului de a-i conduce pe neri la Hristos și să-i inspire pentru slujirea creș nă.
6. Alegeți pentru conducere în școli oameni cu un spirit puternic, neclin ți în credință, plini de curaj
și care niciodată nu vor fi slabi, și care au recunoașterea că Duhul Sfânt nu le vorbește doar lor, ci de asemenea, tuturor membrilor facultății și întregului corp de conducere.
7. Înființați fiecare ins tuție într-o zonă rurală, destul de departe de orice zonă urbană, și în care urbanizarea niciodată nu va ajunge până acolo, dar destul de aproape de orașe pentru ca acestea să devină
teren de misiune pentru studenții maturi, încurajați să ducă evanghelia lui Hristos în aceste locuri unde
este nevoie.
8. Asigurați industrii simple, concrete, și eficiente financiar, inclusiv agricultura.
9. Alcătuiți o programă de studiu pe muncă-studiu-ac vități în aer liber, în care fiecare student poate învăța, în mod concret, cel puțin o meserie și unde toți pot învăța deprinderi simple în agricultură. Asigurați un program academic în care fiecare curs este centrat pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Asigurați ac vități pe teren, în care studenții, ca parte integrantă a programului de învățământ, vor găsi
oportunități inspirate de Duhul Sfânt în care să-și dezvolte abilitățile lor în câș garea de suflete.
10. Stabiliți un program educațional care învață umilința, simplitatea s lului de viață, dependența
de Domnul și o dorința arzătoare de a fi parte din generația finală, care grăbește revenirea lui Isus Hristos.
Pot spune, cu siguranța deplină a Cuvintelor inspirației, că as el de școli vor produce o generație care va fi
avangarda acelora care îndeplinesc mandatul evangheliei.

Colin Standish

Școala profeților
Ins tuțiile din societatea omenească își găsesc cele mai bune modele în Cuvântul lui Dumnezeu. Căci în privința învățăturilor pe care le dau, acestea nu dau
greș. Lecții de mare folos, chiar în acest veac de progres în privința educației, pot fi
găsite în istoria poporului lui Dumnezeu din vechime.
Domnul S-a ocupat El Însuși de educația și instruirea lui Israel. Preocuparea
pentru ei nu s-a mărginit doar la religie. Orice le afecta bunăstarea fizică sau mintală
devenea obiect al îngrijirii divine și intra în sfera preocupării divine.
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Dumnezeu le-a poruncit evreilor să-i învețe pe copiii lor cerințele Sale și să-i familiarizeze cu felul în
care proceda El față de poporul Său. Căminul și școala erau una. În loc de buze străine, inimile pline de
iubire ale tatălui și mamei erau cele care dădeau învățături copiilor lor. Gândurile lui Dumnezeu erau asociate cu toate evenimentele vieții zilnice din cămin. Intervențiile atotputernice ale lui Dumnezeu în eliberarea poporului Său erau poves te cu elocvență și cu teamă sfântă. Marile adevăruri ale providenței lui
Dumnezeu și cele cu privire la viața viitoare erau în părite în mințile lor nere. Aceș a se familiarizau cu
ceea ce este adevărat, bun și frumos.
Lecțiile date erau ilustrate prin folosirea de imagini și simboluri și as el fixate bine în memorie. Prin
aceste imagini însuflețite, copilul era, încă din pruncie, inițiat în taina, înțelepciunea și speranțele părinților săi și călăuzit pe o cale în care gândea, simțea și an cipa, cale care îl conducea dincolo de lucrurile care
se văd și sunt trecătoare, la cele nevăzute și veșnice.
Datorită acestei educații primite, mulți neri din Israel au ajuns viguroși la trup și la minte și puternici în a acționa, putând percepe cu ușurință anumite lucruri și având inima pregă tă, ca și pământul cel
bun, pentru creșterea prețioasei semințe și mintea instruită să-L vadă pe Dumnezeu în cuvintele revelației
și în scenele din natură. Stelele cerului, pomii și florile de pe câmp, munții cei falnici și pârâiașele învolburate, toate le vorbesc, iar vocea profeților, auzită pretu ndeni, găsește un ecou în inima lor.
Așa a fost educația primită de Moise în coliba simplă din Gosen; de Samuel, prin credincioasa Ana;
de David, printre dealurile din Betleem; de Daniel, înainte de robia care l-a despărțit de căminul său și de
strămoșii săi. La fel a fost și viața din primii ani ai lui Hristos, în căminul umil din Nazaret; la fel a fost și
educația primită de Timotei, care, prin buzele mamei sale Eunice și ale bunicii sale Lois, a învățat despre
adevărurile scrierilor sfinte.
Mai târziu, au fost luate măsuri pentru instruirea nerilor prin întemeierea „școlilor profeților”. Dacă un tânăr era dornic să obțină o cunoaștere mai bună a Scripturii, să pătrundă mai adânc tainele Împărăției lui Dumnezeu și să caute înțelepciunea de sus, ca să poată deveni un învățător în Israel, această
școală îi era deschisă.
Prin Samuel au fost întemeiate școlile profeților pentru a cons tui o barieră împotriva corupției atât
de răspândite ca urmare a vieților nelegiuite ale fiilor lui Eli și pentru a promova bunăstarea morală și spirituală a poporului. Aceste școli s-au dovedit o mare binecuvântare pentru Israel, dezvoltând acea neprihănire care înalță o națiune și îi furnizează oameni calificați spre a acționa, în temere de Dumnezeu, în
calitate de conducători și sfătuitori. Pentru împlinirea acestui obiec v, Samuel a adunat grupuri de bărbați
evlavioși, inteligenți și studioși. Aceș a erau numiți fiii profeților. Învățătorii lor erau nu numai bărbați pricepuți cu privire la adevărul divin, dar și oameni care s-au bucurat ei înșiși de comuniune cu Dumnezeu și
au primit înzestrarea specială a Spiritului Său. Ei se bucurau de respectul și încrederea poporului, atât
pentru învățătura, cât și pentru evlavia lor.
În zilele lui Samuel existau două școli de acest fel: una la Rama, unde era căminul profetului, iar cealaltă la Chiriat-Iearim, unde se afla chivotul. În zilele lui Ilie s-au mai adăugat două, la Ierihon și Betel, iar
după aceea au mai fost înființate și altele în Samaria și Ghilgal.
Elevii din aceste școli se întrețineau ei singuri prin munca pe care o făceau ca agricultori și meșteșugari. În Israel, acest lucru nu era soco t ciudat sau înjositor; era soco tă o nelegiuire să le îngădui copiilor
să trăiască în ignoranță cu privire la lucrul folositor. În ascultare față de porunca lui Dumnezeu, fiecare
tânăr era învățat o anumită meserie, chiar dacă era instruit și pentru cele sfinte. Mulți dintre învățătorii
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religioși se întrețineau singuri prin lucrul mâinilor lor. Chiar mai târziu, după Domnul Hristos, nu s-a soco t
înjositor că Pavel și Aquila își câș gau existența prin meseria lor de facere a corturilor.
Subiectele principale de studiu erau Legea lui Dumnezeu și instrucțiunile date lui Moise, istoria sacră, muzica sacră și poezia. Marele obiec v al tuturor studiilor era acela de a cunoaște voia lui Dumnezeu
și datoria poporului Său. În rapoartele istoriei sfinte se puteau vedea urmele pașilor lui Iehova. Din evenimentele trecutului erau extrase învățăminte pentru viitor. Marile adevăruri prezentate prin puri și simboluri în legea mozaică erau aduse în atenție, iar credința putea înțelege subiectul central al întregului
sistem, Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatele lumii.
Limba ebraică era soco tă cea mai sfântă limbă din lume. Se nutrea un spirit de consacrare. Elevii
erau instruiți nu numai în ceea ce privea datoria lor de a se ruga, dar erau învățați și cum să se roage, cum
să se apropie de Creatorul lor, cum să aibă credință în El, cum să înțeleagă și să asculte de îndemnurile
Spiritului Său. Mințile sfințite scoteau la lumină din vis eria casei lui Dumnezeu lucruri noi și lucruri vechi.
Era cul vată cu seriozitate arta muzicii sfinte. Nu se auzeau valsuri frivole, nici cântece ușura ce,
care să ridice în slăvi omul și să distragă atenția de la Dumnezeu, ci muzică sacră, solemnă, psalmi de laudă către Creator, care preamăreau Numele Său și relatau despre lucrările Sale minunate. As el, muzica
servea unui scop sfânt, acela de a înălța gândurile spre ceea ce este curat, nobil și înălțător și de a trezi în
suflet dorința de consacrare și recunoș nță față de Dumnezeu.
Cât de mare este diferența dintre școlile din vechime, supravegheate de Însuși Dumnezeu, și ins tuțiile noastre moderne de învățământ! Chiar din școlile teologice, mulți studenți ies cu o mai mică cunoaștere reală de Dumnezeu față de cea cu care au intrat. Sunt puține cele în care dragostea părintească a
unui creș n pentru copiii săi nu este întâmpinată de dezamăgire amarnică.
În ce constă superioritatea sistemelor noastre educa ve? În literatura clasică cu care sunt îndopați
fiii voștri? În podoabele exterioare pe care le obțin fiicele voastre, sacrificând sănătatea sau tăria mintală?
În faptul că învățământul modern este în general despărțit de cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii
voastre? Oare superioritatea educației obișnuite constă în tratarea unor discipline aparte de studiu fără o
inves gare profundă, care implică cercetarea Scripturilor și o cunoaștere a lui Dumnezeu și a vieții viitoare? Constă oare în umplerea minții nerilor cu concepții păgâne despre libertate, moralitate și dreptate?
Este oare sigur să ne lăsăm nerii pe seama călăuzirii acelor conducători orbi, care studiază scrierile sfinte
cu mult mai puțin interes decât cel pe care îl manifestă pentru autorii clasici ai Greciei și Romei an ce?
„Educația”, remarcă un scriitor, „devine un sistem de seducție.” Există o deplorabilă lipsă de restricție corespunzătoare disciplinei înțelepte. Cele mai nedorite sen mente, pasiunile cele mai nestăpânite
sunt stârnite prin metodele necorespunzătoare ale profesorilor necredincioși. Mințile nerilor sunt ușor
de stârnit și absorb nesupunerea așa cum se înghite apa.
Ignoranța existentă cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu printre așa-zișii creș ni este alarmantă. Tinerii din școlile noastre publice au fost jefuiți de binecuvântările lucrurilor sfinte.
Discuțiile superficiale și simplul sen mentalism sunt soco te ca instruire în privința moralității și a
religiei, eșuând, în schimb, în a asimila caracteris cile adevăratei bunătăți. Dreptatea și îndurarea lui
Dumnezeu, frumusețea sfințeniei și răsplata sigură pentru facerea de bine, caracterul călos al păcatului
și cer tudinea pedepsei sunt în părite în mințile nerilor.
Scep cismul și infidelitatea, sub vreo mască plăcută sau prin insinuări, își găsesc prea adesea locul în
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Prin întovărășiri rele, nerii sunt învățați lecții de nelegiuire, destrăbălare și imoralitate, care sunt oribile
de privit. Multe dintre școlile noastre publice sunt focare de viciu.
Cum pot fi apărați nerii noștri de aceste influențe molipsitoare? Trebuie să existe școli întemeiate
pe principiile și preceptele Cuvântului lui Dumnezeu. Un alt spirit trebuie să fie în școlile noastre, spre a
însufleți și sfinți fiecare ramură a educației. Trebuie căutată cu ardoare cooperarea divină. Și noi nu vom
căuta în van. Făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu sunt ale noastre. Putem aștepta prezența învățătorului divin. Putem vedea Spiritul Domnului prezent ca în școlile profeților și pe fiecare împărtășindu-se din
consacrarea divină. Ș ința va fi atunci, așa cum a fost pentru Daniel, în slujba religiei; și orice efort, de la
cel dintâi până la cel de pe urmă, va fi îndreptat spre mântuirea omului, a sufletului, a trupului și a spiritului, și spre slava lui Dumnezeu, prin Hristos.
Ellen White

ELLEN WHITE
„Cel care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer și
educabil, căutând să-i înțeleagă adevărurile, va fi adus în legătură cu
Autorul lui; și nu există vreo limită a posibilităților lui de dezvoltare
— în afară de cazul în care alege el însuși aceasta.” – Educație, 125
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