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ISTORIE, EXPERIENŢE ŞI FAPTE 
 

martie 1906 
 
O cuvântare a prezbiterului A. T. Jones.  
Adunarea lunară a familiei sanatoriului din capela sanatoriului, Battle Creek, Mitch., 

duminică, 4 martie 1906, 20:00. 
Pot apela cu siguranţă la întreaga familie a sanatoriului pentru a mărturisi că, de acum doi ani 

de când am fost aici, în noiembrie târziu, nu am participat la nici o întâlnire, la nici un curs în care 
să se fi discutat despre controversa care a fost susţinută de sursele Conferinţei Generale. Discursul 
meu din locaşul de adunare din seara de 2 ianuarie a constituit prima mea referire la acest subiect. 
Toţi cei care sunt aici acum şi care au fost prezenţi acolo când am venit îşi vor aminti că, atunci 
când am ajuns, am spus întregii familii că noi, cei de-aici, nu ar trebui să avem nimic de-a face cu 
această chestiune; că noi avem o lucrare de făcut şi că nu ne putem permite să abandonăm sau să 
neglijăm lucrarea aceasta pentru a ne angaja în vreo controversă de vreun fel; că ne-am putea 
petrece timpul mult mai folositor studiind Biblia şi solidarizându-ne mai mult cu lucrarea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o decât să discutăm diferenţele sau să ne apărăm împotriva atacului ori chiar în 
încercarea de a corecta rapoartele false. 

Toate aceste lucruri sunt adevărate; dar acum a venit timpul în care nu mai putem fi loiali 
adevărului şi în acelaşi timp să păstrăm tăcerea referitor la aceste chestiuni. În această seară aş dori 
să expun cazul aşa cum se prezintă până în momentul de faţă; şi de asemenea, motivul pentru care 
trebuie să vorbesc. Mare parte din ceea ce vă voi spune a fost deja prezentat fraţilor de la Conferinţa 
Generală şi fratelui Daniells şi altora. Nu există nicăieri nici un scop de a ataca pe cineva, nici vreo 
încercare de a discredita pe cineva sau de a imputa cuiva greşelile. Am de relatat câteva fapte ale 
istoriei şi câteva experienţe. Nu aduc nici o obiecţie la lucrurile pe care le-a făcut cineva şi cu care 
eu nu sunt de acord. Singurul meu scop este acela de a spune de ce eu nu pot proceda astfel. De 
asemenea, vreau să spun că, în ceea ce mă priveşte şi în ceea ce voi afirma în această seară, 
subiectul nu îl constituie în nici o măsură Mărturiile. 

Introducerea la ceea ce voi spune mai departe în această seară va fi făcută de o scurtă 
afirmaţie pe care am citit-o în dimineaţa din marţea trecută fraţilor din Conferinţa Generală care 
erau atunci în oraş. Când am aflat vinerea trecută că fratele Daniells îşi va petrece Sabatul în oraş, i-
am trimis o notă prin care l-am rugat să ne întâlnim şi cu ceilalţi fraţi din Conferinţa Generală care 
urmau să fie aici. Marţi dimineaţă erau prezente numai trei persoane. Dacă ar fi fost numai unu ar fi 
fost tot la fel; dacă ar fi fost tot Comitetul Conferinţei Generale ar fi fost tot la fel; căci tot ceea ce 
doream să fac era de a expune câteva fapte şi de a le spune ce ne simţim obligaţi să facem. 

Am scris ceea ce am avut să le spun, astfel încât să pot evita înţelegerile greşite şi astfel 
raportul greşit a ceea ce am afirmat. Acum vi-l citesc vouă, deoarece conţine elemente vitale pentru 
această familie şi în mod deosebit pentru câţiva care au făcut parte din familie. Este posibil să mai 
existe câţiva cărora să li se aplice în mod special. Sunt bucuros să spun că nu afectează majoritatea 
familiei. Citesc: 

„Colectivul de conducere al sanatoriului nu s-a împotrivit atunci când cineva a dorit să plece. 
Înainte ca această din urmă campanie să înceapă în Battle Creek în decembrie trecut, am spus 
întregii familii că fiecare dintre ei era liber să meargă oriunde dorea; că oriunde le cerea Domnul să 
meargă, acolo ar fi trebuit să fie. Într-adevăr, nu ştie toată lumea că singurul scop şi lucrare a 
Sanatoriului au fost mereu de a-i educa şi instrui pe oameni tocmai cu scopul de a pleca? De aceea, 
sanatoriul nu a avut nici o problemă atunci când unii dintre cei ce lucrau aici au dorit să plece. 
Singura problemă a constituit-o comportamentul camuflat, clandestin, perfid şi dezonorabil al celor 
care, în timp ce insistau că ‚nu pot rămâne’, că ‚Domnul le-a arătat că trebuie să plece’ şi că ei 
‚trebuie să plece’, totuşi rămâneau şi nu plecau, iar noi nu îi puteam determina să plece. 

Ei insistau să ‚trebuie să plece’ şi şi-au trimis demisia care intra în vigoare într-o lună sau şase 
săptămâni ori două luni sau mai mult; sau care intra în vigoare atunci când contractul lor urma 
oricum să expire. Noi am acceptat demisia lor care să intre în vigoare mai devreme sau, dacă se 
putea, chiar atunci, iar ei au insistat că dacă pleacă mai devreme, trebuie să li se plătească întreg 
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salariul până la expirarea contractului sau vor cere să mai rămână ‚încă două săptămâni’; şi când am 
consimţit să le plătim ce ne-au cerut, ei şi-au petrecut timpul folosind fiecare oportunitate de a crea 
nemulţumire în inimile altora din familie şi chiar în inimile pacienţilor; de a participa la întâlniri 
secrete în afara clădirilor sau de a convoca întâlniri secrete în cadrul clădirilor; de a manifesta lipsă 
de respect faţă de profesorii lor, cei care deţin responsabilităţi şi, de fapt, faţă de toţi cei care nu au 
urmat spiritul lor; de a dispreţui Biblia, rugăciunea şi întâlnirile, fie că era vorba de servicii 
religioase, fie în vederea îmbunătăţirii sanatoriului şi a lucrării sale; de a fi nepăsători, dacă nu 
nesăbuiţi, faţă de proprietatea sanatoriului; de a trăda încrederea; pe scurt, de a face orice lucru 
necreştin şi nici un lucru creştin dacă puteau. Şi atunci când în final timpul lor a expirat sau din 
cauza comportamentului lor capricios am fost forţaţi să-i concediem, au pretins şi au spus că pleacă 
‚deoarece ei nu cred Mărturiile’ şi au rămas încă prin împrejurimi, căutând ocazii de a otrăvi minţile 
celorlalţi şi de a face mare caz despre modul în care ‚Mărturiile spun ca toată lumea să plece de la 
Battle Creek’. 

Pe scurt, adevărul este că spiritul manifestat şi dorit este exact cel al sindicatelor în aroganţa, 
boicotul, grevele şi pichetele lor. Cu toate că nu s-a văzut nici o urmă de Iacov 3:17, 18 de partea 
celor mai devotaţi acestei cauze. Dimpotrivă, spiritul manifestat a constituit o manifestare deschisă 
a Iacov 3:14-16. 

Şi ne pare atât de rău că purul adevăr este că voi, fraţilor, aţi autorizat acest spirit, pentru că 
voi l-aţi promovat, voi l-aţi aprins şi voi l-aţi menţinut. Voi aţi dat exemplul întâlnirilor secrete. 

Acum; în tot acest timp, noi nu am spus nimic referitor la acest subiect. Nu am manifestat nici 
o opoziţie faţă de ce aţi făcut. V-am lăsat pe voi şi pe ceilalţi să mergeţi înainte, cu excepţia 
acceptării demisiilor şi a refuzării de a mai îndura frauda celor care pur şi simplu ‚nu mai puteau 
rămâne’ şi care trebuia să plece şi care pur şi simplu nu plecau. Dar acum, când această lucrare 
dăunătoare persistă în chiar camerele clădirilor noastre, chiar şi la ora nouă seara; când această 
lucrare a ajuns la punctul unei constante şi deschise violări a legii civile, noi suntem nevoiţi, în 
interesul politeţii de ieri, să nu pomenim nimic despre moralitatea obişnuită pentru a nu ne face 
vinovaţi de încuviinţarea părţilor nelegiuite şi de a deveni una din aceste părţi – suntem nevoiţi să 
adoptăm o poziţie deschisă împotriva acestui spirit şi să ne pronunţăm în mod deschis poziţia. Am fi 
necredincioşi atât faţă de încrederea umană, cât şi faţă de cea divină dacă am păstra mai departe 
tăcerea faţă de ceea ce se petrece. 

Dar vă rog să nu credeţi vreo clipă că vom apela la mijloacele care au promovat această 
acţiune – întâlniri secrete sau secretomania manifestată în vreun fel. Noi îi vom face faţă numai într-
un mod deschis, cu afirmaţii clare ale adevărului aşa cum este în Biblie şi cu rugăciunea tăcută a 
creştinilor. De vreme ce sunteţi în mod deosebit interesaţi în ceea ce priveşte Mărturiile, citez dintr-
o Mărturie o enunţare excelentă a principiului pe baza căruia vom acţiona în acest caz: ‚Orice nu 
este deschis ca lumina zilei reprezintă metodele lui Satan’. Bazaţi pe acest principiu am început 
acţiunea noastră, venind astfel mai înainte de toate la voi personal şi mărturisindu-vă în mod deschis 
toate acestea. Nu am discutat acest lucru cu nimeni altcineva. V-am spus vouă acum, iar de acum 
suntem perfect îndreptăţiţi să vorbim cu toţi ceilalţi ceea ce considerăm adecvat pentru a continua 
pe calea care ne este deschisă şi pentru a face tot ceea ce trebuie să facem pentru a fi credincioşi 
oamenilor şi lui Dumnezeu. 

Aşa cum am afirmat mai înainte, cu cooperarea voastră şi prin faptul că aţi oferit de 
bunăvoinţă bani, aţi reuşit să-i faceţi pe unii să plece de la sanatoriu – unii care nu ar fi plecat altfel; 
vreau să spun că astfel îi mai puteţi determina şi pe alţii. Dar, fraţii mei dragi: având în vedere 
spiritul celor care insistă că trebuie să plece, dar nu pleacă dacă pot evita acest lucru, vă 
compătimim pe voi şi pe alţii care, din nefericire, vor trebui să cadă în mâinile lor. Noi ne vom ruga 
în mod sincer pentru ca ei să fie convertiţi şi să afle manifestarea adevăratului Spirit din Iacov 3:17, 
18, astfel încât să nu fiţi nevoiţi să înduraţi comportamentul rău pe care i-aţi ajutat să-l manifeste 
faţă de noi. 

Acum, noi vom acţiona în mod activ şi pozitiv, în loc de a sta pasivi pe o cale negativă; vă rog 
să nu credeţi că vom lua vreo poziţie nouă ori ciudată sau că vom predica vreun lucru ciudat. În 
acest aspect, deţin un avantaj care nu-mi poate fi răpit. Şi anume: cărţile, tratatele şi articolele pe 
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care le-am scris au fost publicate de denominaţiune, având bunul de tipar şi aprobarea 
denominaţiunii la zi. ‚Cele două Republici’, ‚Seriile Imperiului’, ‚Marile Naţiuni de Astăzi’, ‚Locul 
Bibliei în Educaţie’, ‚Calea Consacrată’ şi ‚Federaţia Bisericilor’ alături de articolele din ‚Semne’ 
până de săptămâna trecută. În aceste cărţi şi articole există fiecare trăsătură a Soliei Îngerului al 
Treilea, exact aşa cum am înţeles-o şi încă o înţeleg. Mă puteţi respinge pe mine, puteţi respinge 
cărţile şi articolele mele, dar un lucru este sigur: atât timp cât voi şi denominaţiunea predicaţi Solia 
Îngerului al Treilea, veţi predica cele conţinute de acele cărţi şi acele articole. Nu vreau să spun că 
toţi vor fi nevoiţi să folosească acele cărţi şi acele articole sau chiar să citeze din ele, dar vor fi 
nevoiţi să predice adevărurile care sunt în acele cărţi şi în acele articole. Iată poziţia mea şi aceasta 
va rămâne poziţia mea referitor la acest lucru. De aceea, este clar că nu va exista nici o deosebire, 
sau cineva o poate numi despărţire, în ceea ce mă priveşte pe mine şi Solia Îngerului al Treilea. Şi 
dacă va exista o despărţire de mine, aceasta se va face numai din cauza faptului că sunt un prieten al 
păcătoşilor. 

Fraţii au obiectat la exprimarea ‚întâlniri secrete’, pretinzând că ei nu au avut nici o întâlnire 
secretă. Dar nu este vorba decât de sensul tehnic al termenului ‚secret’ şi de aceea voi spune ce am 
înţeles prin acea exprimare: atunci când fraţii de la Conferinţa Generală au venit prima dată în acest 
oraş în decembrie, eu însumi l-am invitat pe fratele Daniells să vină în această capelă şi să ocupe 
timpul alocat întâlnirii de la prânz oricum doreşte pe tot parcursul perioadei pe care urma s-o 
petreacă aici. A venit într-o singură zi şi aceasta a fost tot. A spus că avea nişte Mărturii pe care 
dorea să le citească, dar nu o putea face în 15 minute. Dar eu i-am spus că poate avea 25 de minute 
în fiecare zi şi că ne putem dispensa de cântecele şi imnul de deschidere pentru a-i aloca lui acest 
timp; şi 25 de minute în fiecare zi pe tot parcursul şederii sale aici i-ar fi oferit suficient timp pentru 
a da citire tuturor Mărturiilor pe care le avea. Mai mult decât atât, eu şi un alt frate din colectivul de 
conducere, i-am rugat pe fraţii din Conferinţa Generală să vină la sanatoriu şi să treacă pe la fiecare 
departament, să meargă la clasele medicale şi să vadă ceea ce predau doctorii, să meargă la clasele 
de asistente şi să predea ei înşişi şi să găsească orice lucru rău care ar exista, să ni-l arate şi să ne 
ajute să îl înlăturăm. Dar nu au făcut nimic din toate acestea. În schimb, au ţinut întâlniri cu 
studenţii de la medicină şi cu asistenţii lor în afara instituţiilor, fără a informa facultatea sau 
colectivul de conducere şi, cu înţelegerea avută cel puţin cu o ocazie, că dacă eu sau Dr. Stewart 
venim, întâlnirea nu va avea loc; iar în alte ocazii, prezenţa altora a fost refuzată. La aceasta m-am 
referit când am spus ‚întâlniri secrete’; şi au avut loc destule. 

Acum; când ei au refuzat să vină în capelă şi să facă în mod deschis în fiecare zi ceea ce 
aveau în plan şi să spună ceea ce doreau; când ei au refuzat să vină în clase pentru a preda şi să audă 
ce se predă; când ei au refuzat să vină la colectivul de conducere pentru a ne spune ce este greşit şi 
să încerce să ne ajute să scăpăm de greşeli; când au refuzat toate acestea şi apoi s-au întâlnit cu 
anumiţi membri ai Şcolii Medicale şi membri ai familiei în afara clădirii, şi nu într-un loc public, 
pentru a discuta chestiuni de un interes vital pentru sanatoriu şi pentru Şcoala Medicală, în 
condiţiile în care colectivul de conducere nu a fost informat, nu a fost binevenit şi nici invitat; 
atunci, în adevăratul sens al cuvântului, cel puţin în ceea ce priveşte colectivul de conducere, 
acestea au fost întâlniri secrete. Şi aceasta am vrut să spun prin expresia ‚întâlniri secrete’. Şi atunci 
când unele dintre ajutoare au urmat exemplul, chiar în interiorul casei, au avut un exemplu eminent 
de urmat. 

Aş putea să spun şi altceva referitor la ceea ce s-a întâmplat, că este o violare a legii civile. 
Atât Statul, cât şi guvernele Statelor Unite au găsit ca necesar să decreteze legi pentru protecţia 
oamenilor şi a instituţiilor lor, în ceea ce priveşte drepturile lor de proprietate şi libertate de acţiune. 
Aceste legi sunt drepte şi bune şi sunt cu adevărat legi politicoase în fiecare aspect. Dar ceea ce s-a 
făcut în legătură cu ceea ce vorbesc a constituit o violare făţişă a acestor legi civile stricte. Este 
datoria fiecărei persoane de a respecta legea civilă; şi a fiecărui creştin. Căci fiecărui creştin îi este 
poruncit de către Hristos să ‚dea Cezarului cele ce sunt ale Cezarului’ în aceeaşi măsură în care 
trebuie să dea ‚lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu’. Iar Hristos nu se contrazice niciodată 
pe Sine prin a conduce pe cineva din poporul Său să nu-i dea Cezarului ce este al Cezarului, în timp 
ce Îi dă lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Şi ori de câte ori cei care pretind a fi creştini îşi 
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manifestă zelul în ceea ce ei presupun a fi chestiuni în care Dumnezeu i-a călăuzit la punctul de a 
viola legea civilă, fără a-i oferi astfel Cezarului ce este al Cezarului, fac o greşeală şi nu-I dau de 
fapt lui Dumnezeu ce Îi aparţine. Ei se îndepărtează de Dumnezeu şi, prin faptul că violează legea 
civilă, se aşează în rândul celorlalţi criminali, fiind pasibili de pedeapsă din partea autorităţilor, fără 
a avea vreun drept de a apela la Dumnezeu. Şi din punct de vedere al violării deschise şi constante a 
adevăratei şi dreptei legi civile, această campanie împotriva sanatoriului şi a Şcolii Medicale a fost 
desfăşurată până la chiar punctul la care noi nu mai putem să păstrăm tăcerea şi să fim în acelaşi 
timp fideli obligaţiilor noastre de Creştini.” 

Celor care nu au cunoştinţă despre ultimele experienţe li se poate părea ciudată descrierea 
faptelor şi conduitei celor la care m-am referit. Dar toţi cei care au fost obligaţi să ia parte la această 
experienţă ştiu că nu am spus decât simplul adevăr. Mă bucur să spun că întreaga familie, nu numai 
o numeroasă minoritate, este implicată în această experienţă. Dar despre cei ce sunt despărţiţi de ea, 
tot ceea ce am spus este purul adevăr. Fiecare aspect amintit este adevărat. Fiecare aspect al fiecărui 
caz este adevărat, aşa cum a fost trăit în experienţa zilnică. Şi toate acestea au fost făcute pentru a 
apăra Conferinţa Generală şi într-o presupusă loialitate faţă de Mărturii. 

Cele relatate anterior reprezintă câteva din motivele subiectului meu din această seară. Dar 
mai sunt şi alte motive. Acestea vor fi descoperite în cea ce voi citi mai departe. Şi ceea ce voi citi 
mai departe i-a fost adresat preşedintelui Conferinţei Generale. Într-o scrisoare pe care mi-a adresat-
o a afirmat că atitudinea mea generală „i-a nedumerit teribil pe mulţi din poporul nostru”, ca şi pe el 
însuşi. Atunci i-am scris o scrisoare numai cu scopul de a-i înlătura orice motiv de nedumerire 
referitor la atitudinea mea. Şi pentru că a spus că mulţi din poporul nostru au fost de asemenea 
teribil de nedumeriţi, doresc să înlătur orice motiv de nedumerire referitor la mine. Şi, de vreme ce 
scrisoarea nu este decât o simplă trecere în revistă a faptelor, multe dintre ele privindu-i pe toţi cei 
din poporul nostru, cred că cele afirmate în această scrisoare vor constitui cele mai bune mijloace pe 
care le pot folosi pentru a înlătura orice nedumerire pe care o are sau o poate avea cineva faţă de 
mine sau faţă de atitudinea mea. De aceea, vă voi citi în această seară trei pătrimi din această 
scrisoare; cealaltă face referire la o cu totul altă chestiune care nu ţine de aceasta în ceea ce mă 
priveşte sau referitor la adevărata problemă în cauză. Dar poate fi făcut din ea un subiect de 
dezbatere sau o parte a subiectului prezent; deoarece campania s-a extins, este o chestiune foarte 
răspândită. Şi dacă va fi adusă în discuţie sau dacă va deveni necesar în subiectul prezent, veţi fi 
bineveniţi să aflaţi şi cealaltă parte a scrisorii, tot aşa cum vă voi citi în această seară cele trei 
pătrimi din ea. Redactarea scrisorii a început în 26 ianuarie, dar, din cauza activităţii mele, nu a fost 
terminată decât după două săptămâni. Ea conţine următoarele: 

 
„Battle Creek, Mich., 29 ianuarie 1906 
A. G. Daniells, 
Takoma Park Station, Washington, D. C. 
 
Dragă frate, 
Scrisoarea ta din 17, ca răspuns la scrisoarea mea din 6, merge mai departe decât mă aşteptam 

sau, aşa cum cred, de ceea ce am scris, dar sunt dispus să continui gândul tău şi să fac tot ceea ce-mi 
stă în putere pentru a înlătura orice nedumerire referitoare la persoana mea sau la acţiunile mele. Cu 
adevărat, dacă ţi-ai fi amintit lucrurile pe care ţi le-am spus la început, nu ai fi fost nedumerit deloc 
faţă de mine, dacă te aşteptai să fiu consecvent. 

În primul rând, referitor la chestiunea legată de Conferinţa Generală şi la legătura mea cu 
Comitetul. Înainte de Conferinţa Generală din 1897 de la College View, condiţiile fuseseră de aşa 
natură încât la acea Conferinţă lucrurile ajunseseră într-un punct mort. În absenţa mea am fost numit 
de Comitet şi de preşedinţi să citesc Mărturiile şi să aflu soluţia. Dumnezeu ne-a condus în mod 
măreţ. A fost făcută o schimbare, fratele Irwin fiind ales preşedinte. Iar eu am devenit membru al 
Comitetului. 

Oricum, nu a durat mult până când influenţa care a cauzat situaţia de la College View a 
început să lucreze din nou. Eu am văzut acest lucru suficient de clar şi, în cadrul Conferinţei 
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Generale din 1899 de la South Lancaster, lucrurile nu erau tocmai bune în anumite privinţe, cu toate 
că situaţia nu era atât de gravă ca la College View. Într-o zi, la Conferinţa de la South Lancaster, 
neaşteptat şi neintenţionat din partea nimănui din Conferinţă, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat 
într-o manieră deosebită, aducând deodată toată Conferinţa pe genunchi şi lucrând o mare eliberare 
din nou. Fratele Irwin a afirmat în mod deschis în cadrul acelei conferinţe (1899) că a fost un laş. 
Toate aceste lucruri pot fi citite în Buletinul acelei Conferinţe (1899) din acea zi. Într-o altă zi din 
cadrul acelei Conferinţe puterea lui Dumnezeu a venit într-un mod deosebit şi a adus din nou 
eliberare. 

Prin decizia acelei Conferinţe eu am continuat să fiu membru al Comitetului. Nu era cu mult 
înainte ca acea influenţă să fie la lucru din nou; şi, peste un an, au mers din nou pe o astfel de cale 
încât, decât să mă compromit, am demisionat din Comitet. 

Apoi a urmat Conferinţa Generală din 1901 de la Battle Creek. Potrivit aranjamentelor, eu 
trebuia să raportez procedurile Conferinţei; şi, potrivit aranjamentelor, fraţii Prescott şi Waggoner 
nu aveau de făcut nici măcar atât de mult. Dar înainte de adunarea Conferinţei în sesiune s-a 
consumat acea întâlnire din camera bibliotecii clădirii Colegiului, în cadrul căreia sora White a 
vorbit despre chestiuni referitoare la Conferinţa Generală şi la organizare, declarând că trebuie să 
existe „o întreagă nouă organizare şi să avem un Comitet care să fie compus nu numai din cinci care 
să conducă şi să deţină puterea, ci reprezentanţi ai celor din locurile de răspundere pentru interesele 
noastre educaţionale din sanatorii etc., că trebuie să existe fără întârziere o reînnoire. Dacă trece 
această Conferinţă ca şi celelalte, cu aceeaşi manipulare, cu acelaşi ton şi cu aceeaşi ordine – să 
ne ferească Dumnezeu! Să ne ferească Dumnezeu, fraţilor. …Şi până când nu se realizează acest 
lucru, trebuie să declarăm închisă conferinţa astăzi, ca în oricare altă zi. Acest lucru a fost 
perpetuat în ultimii 15 ani sau mai mult (1901 minus 15 ne duce înapoi în 1866), iar Dumnezeu 
cheamă la o schimbare. 

Dumnezeu doreşte o schimbare, şi este chiar timpul pentru ea – este chiar timpul ca 
aptitudinile să fie conectate cu Conferinţa, cu Conferinţa Generală chiar aici, în acest oraş. Nu să 
aşteptăm până când se încheie şi apoi să ne strângem forţele şi să vedem ce se poate face. Vrem să 
ştim ce se poate face aici, acum. 

Din lumina pe care o am, aşa cum mi-a fost prezentat în simboluri, era o suprafaţă îngustă 
aici şi în acea suprafaţă îngustă era ceva asemănător unui rege, un rege puternic care guverna. 
Dumnezeu vrea să spună ceea ce a afirmat şi anume: ‚Eu doresc o schimbare aici’. Vom avea 
acelaşi lucru? Aceleaşi idei din nou şi din nou, aceleaşi comitete – şi iată unde este acel mic tron – 
regele este aici şi toate celelalte lucruri sunt secundare. Dumnezeu doreşte ca aceste comitete care 
au avut lucrurile în mâini un timp atât de îndelungat să fie eliberate de comandă şi să aibă o şansă 
pentru viaţa lor şi să vadă dacă nu pot ieşi de pe acest făgaş în care se găsesc – lucru la care nu 
trag nici o speranţă, pentru că Spiritul lui Dumnezeu a tot lucrat şi regele este tot acolo. Acum 
Domnul doreşte ca Spiritul Său să vină. El doreşte ca Duhul Sfânt să fie Rege. 

Din lumina pe care am avut-o de un timp, şi acest lucru a fost din nou şi din nou exprimat, nu 
tuturor celor de aici, dar unora – planul pe baza căruia Dumnezeu doreşte să lucrăm, este ca 
niciodată o minte sau două ori trei şi nici patru sau câteva, aş putea spune, să nu fie considerate de o 
suficientă înţelepciune şi putere pentru a controla şi trasa planurile şi a lăsa pe seama acestor minţi 
ale unuia, doi sau trei chestiunile referitoare la acest câmp vast pe care îl avem. 

Iar lucrarea din toate câmpurile noastre cere o cu totul altă manieră de a lucra decât cea pe 
care am avut-o; că este nevoie de aşezarea unei temelii care este diferită de cea pe care am avut-o. 
…În toate aceste ţări, de departe şi de aproape, El doreşte o putere trezită, extinsă şi lărgită. Iar 
administraţia care se încurcă pe sine, nu că toţi au greşit sau că vor să greşească, dar principiul este 
greşit, iar principiile au devenit atât de încurcate şi atât de departe de principiile lui Dumnezeu. 

Aceste lucruri s-au afirmat, iar acest impas trebuie să se sfârşească. Dar fiecare Conferinţă a 
urmat acelaşi model; este aceeaşi ţesătură şi în final va ajunge fără nici o valoare.” 

Ea a declarat că Dumnezeu doreşte ca noi să punem stăpânire pe această lucrare, fiecare factor 
uman. Fiecare trebuie să acţioneze potrivit capacităţii sale într-o asemenea manieră încât întregul 
popor să creadă în ei şi să nu le fie teamă, ci totul să le fie clar ca lumina zilei până când ajung în 
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legătură cu lucrarea lui Dumnezeu şi cu întregul popor. …În cer au fost luate toate măsurile, toate 
facilităţile, toată bogăţia harului lui Dumnezeu a fost împărţită fiecărui lucrător care a intrat în 
legătură cu cauza şi fiecare dintre ei este pe deplin dependent de Dumnezeu. Dar când Îl înlăturăm 
pe Dumnezeu şi îngăduim ca trăsăturile de caracter ereditare şi cultivate să se interpună, dă-mi voie 
să-ţi spun: suntem pe un teren alunecos. 

Dumnezeu Îi are pe servii Săi – Biserica Sa, stabilită pe pământ, formată din mulţi membrii, 
dar un singur trup; ca în fiecare aspect al lucrării, o parte trebuie să lucreze în legătură cu o altă 
parte şi aceea cu o altă parte şi cu o altă parte; şi toate acestea sunt unite cu legăturile de aur ale 
cerului şi nu trebuie să existe regi între ei. Nu trebuie să fie nici un om care să aibă dreptul să-şi 
ridice mâna şi să spună: „Nu, tu nu poţi merge acolo. Nu te vom susţine dacă mergi acolo”. De ce? 
Ce legătură ai tu cu susţinerea? Tu ai creat mijloacele? Mijloacele vin de la oameni. Iar cei care sunt 
în câmpuri sărace – vocea lui Dumnezeu mi-a spus să-i instruiesc să meargă la oameni şi să le spună 
lor care le sunt nevoile şi să-i determine pe oameni să lucreze acolo unde pot găsi un loc pentru a 
lucra, în fiecare loc cu putinţă. 

Referitor la această indicaţie şi la multe altele despre aceeaşi chestiune din discursul respectiv: 
tu şi fratele Prescott şi alţii aţi pus stăpânire pe această chestiune care atunci aparţinea acelei 
nedecise Conferinţe Generale (1901), aţi lăsat de-o parte întreaga ordine a lucrurilor şi aţi iniţiat o 
alta nouă. La debutul Conferinţei Generale, 2 aprilie, sora White a vorbit scurt în aceeaşi direcţie ca 
şi în clădirea Colegiului cu o zi înainte. Fratele Irwin a urmat cu câteva cuvinte; şi apoi tu ai rostit 
câteva cuvinte şi ai introdus o moţiune ca regulile uzuale şi precedente pentru aranjarea şi 
negocierea chestiunilor ce ţin de Conferinţă să fie suspendate, iar Comitetul General să fie prin 
prezenta numit… să se constituie un comitet general sau central, care să facă lucrarea care este 
necesară, care este obligatorie în desfăşurarea lucrării Conferinţei şi să pregătească problemele 
pentru a le aduce înaintea delegaţilor. Astfel a debutat noua ordine a lucrurilor. 

În seara celei dintâi zile a conferinţei eu am fost numit pentru a susţine predica. De vreme ce 
fusesem numit pentru a raporta procedurile, m-am aşteptat să nu fiu numit pentru a predica sau 
însărcinat cu altă activitate. De aceea, atunci când am fost chemat să predic, am presupus că s-a 
programat să predic o singură dată pe parcursul conferinţei şi aceasta la început, astfel încât să pot 
desfăşura ulterior lucrarea de raport nestingherit. Am vorbit despre organizarea Bisericii. După ce s-
a încheiat acea întâlnire, am presupus că nu voi mai predica pe parcursul acelei Conferinţe. De 
aceea, am fost surprins când, numai după două zile, 4 aprilie, ai venit la mine la tabla stenografului 
şi ai spus: „Vrem ca tu să predici în această seară!”. Am spus că am presupus că nu voi mai predica, 
de vreme ce trebuie să mă ocup cu rapoartele. Nu pot face aceasta şi să predic des. Tu mi-ai spus: 
„Tu ai lumină pentru popor, iar noi dorim ca ei să o aibă”. Am consimţit şi am predicat din nou 
subiectul organizării Bisericii, dezvoltând mai departe subiectul şi pe exact aceleaşi principii ca în 
seara din 2 aprilie. 

În cadrul acelei Conferinţe (1901), Conferinţa Generală se urnise la chemarea pentru 
reorganizare. Toţi înţeleseseră noile apeluri pentru descentralizarea ordinii lucrurilor, în care unul 
sau doi sau trei sau patru sau mai mulţi oameni deţin puterea de decizie şi de guvernare; era 
necesară o organizare în care toţi oamenii ca indivizi să aibă o parte, cu Dumnezeu, în Hristos, prin 
Spiritul Sfânt ca putere unificatoare şi călăuzitoare. Cu adevărat, în ziua dinaintea celei de-a doua 
predici despre organizaţie care a fost susţinută de mine, sora White a spus (3 aprilie): „Dorim să 
înţelegem că nu există dumnezei în Conferinţa noastră. Nu trebuie să fie regi aici şi nici în 
Conferinţa care este formată. ‚Voi toţi sunteţi fraţi.’ 

Domnul doreşte să-i lege pe cei din această Conferinţă inimă de inimă. Nimeni nu trebuie să 
spună ‚Eu sunt un dumnezeu, iar tu trebuie să faci cum spun eu.’! De la început până la sfârşit acest 
lucru este rău. Trebuie să existe o lucrare individuală. Dumnezeu spune: ‚Lasă-l să se prindă de 
puterea Mea pentru a avea pace cu Mine şi va avea pace cu Mine!’. 

Amintiţi-vă că Dumnezeu poate da înţelepciune celor care fac lucrarea Lui. Nu este necesar să 
trimită întrebarea mii de mile la Battle Creek pentru a primi sfat şi apoi să aştepte timp de săptămâni 
pentru a primi un răspuns. Cei care sunt pe teren trebuie să decidă ce trebuie făcut. Ştiţi cu ce a 
trebuit să vă luptaţi, dar cei care sunt la mii de mile depărtare nu ştiu.” Buletin, 1901, pag. 69, 70. Şi 
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chiar în ziua în care am susţinut cea de-a doua predică, 4 aprilie, ea a spus într-un discurs de la ora 
09:00: „Această întâlnire va determina caracterul lucrării voastre din viitor. Cât este de important ca 
fiecare pas să fie făcut sub călăuzirea lui Dumnezeu. Această lucrare trebuie făcută într-o manieră 
cu totul diferită de ceea ce a existat în anii precedenţi.” Buletin, 1901, pag. 83. 

Privind astfel lucrurile, a fost adoptată o cu totul altă Constituţie; şi faptul că aceasta a fost 
maniera de înţelegere a lucrurilor în adoptarea acestei Constituţii, este clar arătat în discuţiile 
purtate. Sub această Constituţie, Comitetul Conferinţei Generale era compus dintr-un mare număr 
de oameni, cu puterea de a se organiza prin alegerea unui conducător etc. Nu a fost ales nici un 
preşedinte al Conferinţei Generale; şi nici nu s-au luat măsuri pentru aceasta. Preşedinţia 
Conferinţei Generale a fost eliminată pentru a elimina puterea centralizată, puterea unui singur om, 
regalitatea, monarhia. Constituţia a fost concepută şi adoptată potrivit celor spuse la începutul 
Conferinţei în acea cameră a Clădirii Colegiului. 

Curând după terminarea Conferinţei, ai sugerat în timpul întâlnirii de la Indianapolis ca 
predica mea despre organizaţie să fie tipărită într-o foaie volantă, astfel încât poporul nostru de 
pretutindeni să o poată studia în cadrul lucrării de reorganizare. Sugestia ta a fost acceptată, iar eu 
am fost însărcinat să o pregătesc pentru tipar. Am făcut acest lucru, şi a fost tipărită la îndrumarea 
Conferinţei Generale în „Cuvinte ale Adevărului” nr. 31, extra mai 1901. (Această predică poate 
fi găsită în cadrul lucrării „Aceasta este Biserica” de A. T. Jones la pag. 190 – 208 tipărită 
de DSG Press!) 

Acum, după toate acestea, nu a durat mult până când întregul spirit şi principiul organizării 
Conferinţei Generale să înceapă să se întoarcă din nou. Acest spirit de reacţie a devenit atât de 
obişnuit şi atât de grosolan încât, cu puţin înainte de Conferinţa Generală din 1903 de la Oakland, 
Calif., doi oameni, trei oameni sau patru oameni ori câţiva oameni aş spune, fiind adunaţi la Battle 
Creek sau într-un alt loc, fără nici o autoritate, ci direct împotriva cuvintelor clare ale Constituţiei, 
şi-au luat dreptul de a te alege pe tine preşedinte şi pe fratele Prescott vicepreşedinte al Conferinţei 
Generale. Nu a existat niciodată în acest univers o dovadă mai clară de uzurpare a poziţiei, puterii şi 
autorităţii. Voi doi aţi fost atunci preşedintele şi vicepreşedintele Timbuktului în aceeaşi măsură în 
care eraţi şi ai Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea. 

Dar acest spirit nu s-a oprit nici aici. Acest lucru a fost făcut în mod direct împotriva 
Constituţiei. Acest lucru este prea clar pentru a fi contrazis. Şi a fost tot atât de clar că, având acea 
Constituţie încă în vigoare în cadrul următoarei Conferinţe Generale, această uzurpare a poziţiei, 
puterii şi autorităţii nu putea fi perpetuată. Ce putea fi făcut pentru a se păstra uzurparea? Oh, a fost 
tot atât de simplu ca şi mai înainte. A fost concepută o nouă Constituţie care să se potrivească şi să 
susţină uzurparea. Această Constituţie a fost adusă la Conferinţa Generală din 1903 de la Oakland, 
Calif.; şi într-un mod neconstituţional, pentru că în fiecare guvern cu adevărat constituţional, 
constituţia vine de la popor şi nu de la monarh. Astfel, poporul alcătuieşte şi stabileşte o Constituţie. 
Monarhul acceptă Constituţia. Atunci când poporul face o Constituţie, poporul guvernează. Atunci 
când monarhul aprobă o Constituţie, caută să ducă poporul de nas cu o jucărie şi îşi păstrează 
guvernarea pentru sine. Aceasta este singura problemă în Rusia, astăzi; şi diferenţa constă în 
diferenţa dintre monarhie şi guvernarea poporului; şi între opresiune şi libertate. Poporul doreşte să 
facă o Constituţie. Ţarul doreşte să le aprobe o constituţie şi să-i determine să-şi dea acordul cu 
autocraţia şi birocraţia sa prin adoptarea Constituţiei pe care el o aprobă. 

Şi chiar aceasta este diferenţa dintre Conferinţa Generală şi Constituţia sa din 1901 şi 
Conferinţa Generală şi Constituţia sa din 1903. În 1901 monarhia a fost îndepărtată în mod 
desăvârşit, iar Conferinţa însăşi ca întreg a conceput o nouă Constituţie. În cadrul Conferinţei 
Generale din 1903 uzurpatorii poziţiei şi autorităţii monahale au venit cu Constituţia care se 
potrivea – şi au menţinut uzurparea lor şi au reuşit să fie adoptată. Şi cum? Nimeni din popor nu 
ceruse o nouă Constituţie. Delegaţia Conferinţei Generale nu a cerut. Nici măcar Comitetul pentru 
Constituţie nu a cerut-o. În beneficiul uzurpării, a fost adusă înaintea Comitetului şi apărată acolo, 
deoarece, chiar cuvânt cu cuvânt: „Biserica trebuie să aibă un cap vizibil”. Nici atunci şi niciodată 
nu a fost privită favorabil de Comitet. A trecut prin Comitet şi raportată Conferinţei numai prin 
divizarea permanentă a Comitetului – o minoritate a Comitetului care s-a opus permanent şi, un 
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lucru aproape neauzit în conferinţele Adventiştilor de Ziua a Şaptea, un raport minoritar împotriva 
ei. Şi când, în cele din urmă, a fost adoptată prin votul final, aceasta a fost făcută numai printr-o 
subţire majoritate de numai cinci. Şi aceasta a fost posibil numai prin nepăsarea unor delegaţi; căci 
chiar atunci, pe treptele Bisericii din Oakland erau suficienţi delegaţi care i s-ar fi opus dacă ar fi 
fost prezenţi. Au mărturisit acest lucru ei înşişi după aceea. Dar nu ştiau că atunci se votează şi prin 
faptul că nu au fost pe locurile lor, uzurparea a fost ratificată; spiritul reacţionar care a fost atât de 
mult timp la lucru căutând controlul absolut, izbândise; principiile şi planul Conferinţei Generale 
din 1901 fuseseră răsturnate; şi un Ţar a fost întronat care de atunci a mers pe aceeaşi cale şi a 
ridicat cu perseverenţă o guvernare birocratică, prin care ajunge la a se amesteca în şi a manipula nu 
numai afacerile conferinţelor unionale şi locale, ci şi ale bisericilor locale şi ale persoanelor 
individuale, astfel încât, unii dintre cei mai în vârstă care sunt încă şi astăzi în slujbă şi care, prin 
experienţa de o viaţă sunt cei mai calificaţi pentru a şti, au afirmat că în întreaga istorie a 
denominaţiunii nu a existat o asemenea putere a unui singur om, un asemenea despotism centralizat, 
atât de multă Papalitate ca de la Conferinţa din Oakland (1903). Şi, ca dovadă că această birocraţie 
există, iată cel mai distonant lucru auzit vreodată: un Birou al Libertăţii Religioase – o contradicţie 
în termeni. 

Acum; când m-am opus acestui lucru înainte de şi în cadrul Conferinţei Generale din 1897, 
înainte de şi în cadrul Conferinţei Generale din 1899, înainte de şi în cadrul Conferinţei Generale 
din 1901 şi înainte de şi în cadrul Conferinţei Generale din 1903, de ce eşti nedumerit că nu am 
renunţat şi nu am făcut nici o schimbare din 1903? De ce aş fi abandonat în 1903 toate principiile şi 
învăţăturile prin care aveam dreptul de a mă opune ei până în 1903 şi în 1903, când am avut 
dreptate în toţi aceşti ani prin faptul că m-am opus şi prin tot ceea ce am făcut în încercarea de a 
împiedica biruinţa ei; de ce şi pe baza căror principii să oscilez şi să o favorizez; pentru că, în final, 
într-un mod arbitrar, neconstituţional şi uzurpator a reuşit să învingă? 

Din nou: în cadrul Conferinţei Generale din 1901, tu însuţi ai spus că în principiile de 
organizare pe care le-am predicat, am avut „lumină pentru popor”. Aceste principii erau cele care au 
biruit la acea Conferinţă; şi la propria ta sugestie, aceste principii, aşa cum au fost expuse în prima 
mea predică, au fost publicate pentru sprijinul denominaţiunii în lucrarea de reorganizare. Dar 
principiile şi forma de organizare din 1903 erau în directă opoziţie cu cele din 1901 despre care ai 
spus că erau „lumină pentru popor”. Dacă cea de-a doua predică pe care am ţinut-o la Conferinţa 
Generală din 1901 ar fi fost tipărită împreună cu prima, poporul ar fi fost capabil să vadă cum în 
1903 a fost schimbat în întregime cursul lucrurilor din 1901. Şi oricine poate vedea acum, citind 
Buletinul Conferinţei Generale din 1901, pag. 37-42 şi 101-105. 

Acum frate; au constituit acele principii din 1901 lumină? Dacă da, atunci ce ai făcut când le-
ai expus pe cele opuse în 1902, 1903? Sau acele principii din 1901 erau lumină şi ale tale din 1903 
întuneric? Sau cele din 1901 erau cu adevărat întuneric atunci când ai spus că erau lumină? Sau sunt 
şi astăzi lumină aşa cum au fost în 1901? Şi dacă în cadrul Conferinţei Generale din 1901 nu ai fost 
capabil să distingi între lumină şi întuneric, ce siguranţă poate avea cineva că ai fost capabil s-o faci 
în 1902-1903? Sau este posibil ca în 1902-1903 să nu fi putut şi nici acum să nu poţi vedea că 
principiile şi modul de acţiune din 1902-1903 nu sunt aceleaşi ca cele ale Conferinţei Generale din 
1901? Cu alte cuvinte, este posibil să gândeşti că anumite principii cu modul lor de acţiune şi 
opusul lor sunt unul şi acelaşi lucru? Eu ştiu că principiile despre care ai spus în 1901 că erau 
„lumină pentru popor”, erau cu adevărat lumină şi că sunt şi acum lumină şi că vor fi pentru 
totdeauna lumină. Nu sunt decât principiile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Eu menţin aceste 
principii astăzi aşa cum am făcut în 1901 şi cu mult înainte şi le voi menţine pentru totdeauna. Din 
această cauză m-am opus uzurpării şi acţiunii neconstituţionale din 1902-1903 care erau opuse 
acestor principii; şi mă voi opune lor pentru totdeauna. 

Ţinând cont de toate aceste fapte, întreb din nou: de ce ai crezut că voi abandona totul numai 
pentru că tu şi alţii aţi făcut-o? Cred că a fost suficient pentru mine, pentru a putea continua în toţi 
aceşti trei ani. Este adevărat că nu am avut nici o înclinaţie de a face altceva decât de a continua. 
Deoarece, atunci când Conferinţa Generală a luat acea decizie în 1903, eu nu am nici o obligaţie 
faţă de ceea ce ei au ales. Nu doresc să mă opun decât prin predicarea Evangheliei. Cu adevărat, cea 
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mai puternică opoziţie care poate fi făcută este predicarea clară şi simplă a Evangheliei. Oricum, de 
acum, simpla predicare a Evangheliei va fi considerată ca neloială Conferinţei Generale, neloială 
pentru organizaţie etc. Cu toate acestea, eu voi continua să predic Evanghelia cea limpede, iar acea 
Evanghelia este în Cuvântul lui Dumnezeu. Deoarece, atunci când Conferinţa Generală şi lucrarea 
organizată s-au aşezat într-o asemenea poziţie încât predicarea Evangheliei aşa cum este în 
Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă neloialitate faţă de Conferinţa Generală şi faţă de „lucrarea 
organizată”, atunci ce rămâne de făcut este de a predica Evanghelia aşa cum este în Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

În al doilea rând, referitor la campania dusă împotriva Dr. Kellogg: ţi-am spus la chiar 
începutul acesteia că nu mă voi implica deloc în ea. Îţi poţi aminti că în noiembrie 1902, în Battle 
Creek, în aceeaşi încăpere în care tu şi fratele Irwin v-aţi întâlnit cu conducerea bisericii şi cu alţii 
dintre noi când aţi fost aici luna trecută – când tu şi cu mine împreună cu alţii din Comitetul 
Conferinţei Generale stăteam în jurul mesei – v-am spus tuturor că, admiţând ca adevărat tot ceea ce 
s-a spus atunci despre Dr. Kellogg, nu mă amestec în anchetarea lui, nici în vreun război împotriva 
lui şi nici împotriva Mărturiilor. V-am spus despre experienţa avută cu Comitetul Conferinţei 
Generale anterior, atunci când am fost membru al acestuia – că Mărturiile au venit mustrându-l pe 
fratele A. R. Henry; iar Comitetul a folosit Mărturiile într-o manieră, adoptând o poziţie faţă de el 
încât el a fost jignit; atunci, Mărturiile au venit mustrând Comitetul pentru modul în care l-a tratat şi 
spunând că ar trebui să meargă şi să mărturisească acest lucru fratelui Henry. „Să fie pierdut sufletul 
lui A. R. Henry?” – Şi din cauza acestor lucruri v-am spus că nu voi acţiona niciodată în vreun fel 
faţă de Dr. Kellogg sau faţă de oricine altcineva, astfel încât să existe posibilitatea ca o Mărturie să-
mi spună să merg la el şi să mărturisesc, chiar şi cu Mărturia şi, pentru că am făcut ceva, să apeleze 
la mine că „să fie pierdut sufletul” acelui om. V-am spus atunci că oricare ar fi greşeala Dr. 
Kellogg, nu-l voi trata şi nici nu mă voi alătura altora pentru a-l trata în vreun alt fel decât felul în 
care aş dori eu să fiu tratat dacă aş fi în această situaţie. Toate acestea ţi le-am spus atunci şi ţi le 
spun şi acum. Aceasta a fost poziţia mea atunci, aceasta a fost poziţia mea de atunci şi aceasta va fi 
pentru totdeauna poziţia mea în ceea ce-l priveşte pe Dr. Kellogg şi pe oricine altcineva din lume. 
La vremea respectivă eram gata să stau alături de tine în a lucra pentru el, în a-l ajuta să vadă care 
erau greşelile lui şi de a-l corecta. În 18 aceeaşi lună, noiembrie 1902, în camera Comitetului 
Conferinţei Generale din Battle Creek, împreună cu Dr. Kellogg şi un număr de fraţi care erau 
prezenţi, eu, ca parte a Comitetului Conferinţei Generale şi la cererea ta, am citit câteva Mărturii 
referitoare la monarhia din lucrarea medicală şi despre metodele de înrobire a minţilor în ceea ce 
priveşte contractele scrise pentru lucrătorii misionari medicali. Şi chiar în timp ce citeam, Dr. 
Kellogg a spus: „Acum înţeleg; acum văd. Nu am văzut înainte; nu am putut să văd; dar acum văd. 
Şi mă voi opri imediat. Vom anula toate contractele.”. În cadrul aceleiaşi întâlniri, el a mai făcut şi 
alte schimbări şi mărturisiri; aşa că tot ceea ce doream să văd era ca tu să-i întinzi mâna să să-i spui: 
„Foarte bine frate; iată mâna mea. Haide să mergem împreună, să descoperim ce mai este greşit şi 
să îndepărtăm!”. 

Dar iată! În loc de aceasta sau de ceva asemănător, am fost surprins, umilit şi rănit când te-ai 
ridicat şi te-ai înţepenit pe călcâie, spunând pe un ton decisiv: „Nu sunt satisfăcut. Dr. Kellogg are o 
voinţă dictatorială care trebuie să fie frântă – cu Dumnezeu.”. 

Din acea clipă nu am mai avut nici o simpatie faţă de tine şi nu ţi-am mai acordat nici un 
sprijin în acea campanie. Ceea ce ai spus şi tonul pe care l-ai folosit, toate acestea au demonstrat că 
exista un element al dominaţiei personale, al triumfului personal al unui lider, cu care nu am vrut să 
am nici un amestec. Ştiu că de atunci ai explicat că nu ai vrut să spui decât ceea ce de obicei 
înseamnă predarea unei voinţe lui Dumnezeu etc. Orice ai fi dorit, cuvintele de mai sus sunt cele pe 
care le-ai rostit. Şi rostite pe un ton şi într-o manieră care, într-o adunare de oameni, într-un moment 
de tensiune, singurul efect a fost exact cel al cuvintelor pe care le-ai rostit. Cu siguranţă că efectul 
sau cel puţin pericolul efectului unei asemenea declaraţii ar fi suficient de rău dacă este adresat unui 
om în particular. Cu cât mai rău atunci când îi este adresat în mod deschis într-o adunare de oameni, 
subiectul fiind prezent. Până în ziua de azi simt efectul acelor cuvinte asupra mea. Şi ştiu că dacă în 
asemenea circumstanţe s-ar fi spus despre mine aşa ceva, nu am blândeţea de a o lua într-un mod 
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mai tăcut decât a făcut-o Dr. Kellogg în acel moment. Cu siguranţă, frate Daniells, dacă te-ai fi 
gândit puţin, ai fi ştiut că Dumnezeu nu frânge voinţa nimănui şi nici nu cere ca voinţa cuiva să fie 
frântă; şi nu ai fi spus ceea ce ai spus. 

În acea zi în care ai mers direct de la acea întâlnire în partea de nord a locaşului de adunare, la 
Consiliul Conferinţei Generale care se clătina puternic, am scris următoarele pe cel de-al 15-lea 
permis de la căile ferate: 

„Pe această a 15-a foaie a acestui carnet din această a 18-a zi din noiembrie 1902, după 
întâlnirea Comitetului Conferinţei Generale de la ora 8:00 până la ora 13:15, sunt obligat să spun că 
îmi este imposibil să văd vreo bază de cooperare armonioasă între Conferinţa Generală şi Asociaţia 
Medicală Misionară în ceea ce-i priveşte pe fraţii Daniells şi Prescott. Şi dacă următoarea 
Conferinţă Generală nu va întâlni nici o piedică, nu poate fi decât datorită faptului că fraţii Daniells 
şi Prescott şi-au schimbat atitudinea în minte şi spirit faţă de încuviinţările şi mărturisirile Dr. 
Kellogg.” 

Şi atunci când a venit următoarea Conferinţă Generală, chiar înainte de a fi declarată deschisă, 
prima întrebare a fost dacă cel dintâi lucru ce trebuie făcut în cadrul Conferinţei ar trebui să constea 
în centrarea întregii Conferinţe pe problema Dr. Kellogg pentru a scăpa de ea şi numai apoi să se 
treacă la procedurile obişnuite. Fratele Prescott ştie că am fost chemat în casa în care sora White 
spusese să mă întâlnesc cu el, W. C. White şi cu ea, pentru a ne sfătui referitor la această problemă 
– în orice caz, am fost chemat acolo şi este posibil ca şi el să fi fost prezent şi aceasta a fost singura 
chestiune discutată. Şi fratele Prescott ştie că i-am sfătuit ca, în loc să înceapă Conferinţa cu 
problema referitoare la Dr. Kellogg, mai bine am abandona-o complet; şi dacă trebuie discutată, 
atunci să fie prima pe listă, pentru că altfel nu putea fi evitată în mod cinstit; cum Conferinţa nu a 
fost convocată pentru asemenea chestiuni, ci numai pentru considerarea lucrării Soliei Îngerului al 
Treilea în lume, timpul ar trebui petrecut studiind principalele chestiuni legate de această mare 
lucrare. 

Posibil ca fratele Prescott să-şi poată aminti că eu am fost singurul dintre cei prezenţi care a 
oferit un asemenea sfat, iar atunci când lucrările Conferinţei au fost declarate deschise, unii s-au 
aşteptat ca cea dintâi chestiune care se va discuta, să fie despre problema referitoare la Dr. Kellogg. 
Pentru că eu eram conducătorul Comitetului General; şi cu puţin timp înainte sau chiar în cadrul 
celei dintâi întâlniri pe care am avut-o, fratele Prescott m-a rugat să întârzii întâlnirea comitetelor, 
pentru că dacă am fi început, chiar atunci o anumită persoană – Dr. Kellogg – ar fi putut fi 
nominalizat de unele comitete, iar el ar fi trebuit să obiecteze, obiecţie care, fără explicaţii, ar fi 
putut fi considerată ca personală; de aceea, dacă ar fi fost o întârziere de o zi sau două, întreaga 
chestiune ar fi fost expusă Comitetului şi apoi nu ar fi fost nici un pericol ca cineva să-l 
nominalizeze pe Dr. Kellogg în vreun comitet. I-am spus că însuşi Comitetul trebuie să hotărască 
problema întârzierii şi că voi prezenta această cerere. Am făcut acest lucru în linii generale. 
Comitetul s-a conformat cererii şi a suspendat chestiunea conducerii. Dar această problemă nu a 
fost discutată în Conferinţă în mod deschis. Şi după o amânare suficientă – sau mai degrabă prea 
mare – am convocat Comitetul şi am mers mai departe cu procedurile. Îţi poţi aminti acea zi din 
Conferinţă la care mă refer; când fratele Knox, stând lângă tine, s-a ridicat şi a obiectat că întreg 
Comitetul este implicat. Oricum, eu nu am ştiut de vreo implicare a întregului Comitet; eu am expus 
numai cazul. Aceasta era tot ceea ce ştiam; şi dacă tot Comitetul a fost implicat, aceasta putea fi 
adevărat numai dacă tot Comitetul ar fi ştiut, cu excepţia mea. 

Înainte de a pleca din California – sau mai degrabă chiar la gară, în momentul în care plecam 
– pentru a veni la sanatoriu să lucrez, i-am spus lui W. C. White că nu mergeam la sanatoriu ca 
partizan al Dr. Kellogg şi nici ca un opozant al fratelui Prescott sau al tău. Ci că mergeam numai 
pentru a-i ajuta pe studenţii de la medicină şi pe alţii, predându-le Biblia. Am spus acelaşi lucru, ţie 
şi altora din Consiliu la Washington, înainte de a veni aici în noiembrie 1903. Şi lucrul acesta este 
adevărat în ceea ce mă priveşte. Dar în această chestiune, se pare că oricine nu luptă deschis 
împotriva Dr. Kellogg, este privit ca partizan al său şi oponent al vostru şi nu există o altă 
alternativă. Dar ştiu că dacă astăzi ar trebui să părăsesc sanatoriul din cauza unei totale neînţelegeri 
cu Dr. Kellogg ar exista încă un loc tot atât de mare ca întreaga lume unde să stau, fără a fi de partea 
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voastră în campania împotriva lui şi fără a fi de acord cu procedura pe care aţi adoptat-o din 1902. 
Şi acest loc ar fi simplu datorită principiilor clare ale Evangheliei pe care nu le voi abandona. 

În al treilea rând: Mărturiile: 
Ştiu că tu şi alţii ca tine faceţi mare discuţie despre „loialitatea faţă de Mărturii” şi lăsaţi 

impresia că oricine nu este de acord cu modul în care folosiţi unele Mărturii nu este loial 
Mărturiilor, nu crede în Mărturii etc., etc., dar toate acestea nu dovedesc nimic referitor la loialitatea 
sau lipsa de loialitate a unei persoane faţă de Mărturii. Mai mult, anumite fapte pe care le cunosc 
demonstrează că loialitatea faţă de Mărturii de care se face acum atât de mult caz este un lucru atât 
de nesigur; nu este decât o simplă „loialitate faţă de unele Mărturii” – care pot fi folosite în vederea 
unui avantaj special şi pentru un scop. 

Spre exemplu: pe parcursul întrunirii Consiliului Conferinţei Generale din Washington în 
octombrie 1903, a venit o Mărturie referitoare la datoria Colegiului Battle Creek şi ca Fondul pentru 
Pământ să plătească datoria. Acea Mărturie afirma: „Cât de plăcut I-ar fi lui Dumnezeu ca tot 
poporul nostru – condus şi încurajat de Comitetul Conferinţei Generale – să contribuie la încetarea 
acestei obligaţii a vechiului Colegiu Battle Creek! 

Creditorilor Colegiului Battle Creek trebuie să li se plătească. Cei din Conferinţa Generală ar 
trebui să dea o mână de ajutor în această lucrare.”. 

Eu eram într-o poziţie de a şti foarte bine despre Comitetul Conferinţei Generale că nici nu i-a 
îndrumat şi nici nu i-a încurajat pe oameni deloc în această chestiune. Cu adevărat, încurajarea şi 
îndrumarea lor au fost mai degrabă împotriva acestui lucru decât în favoarea lui. De asemenea, ştiu 
în mod personal că cei din Conferinţa Generală nu au oferit nici un ajutor. Cu adevărat, ei nici nu 
erau dispuşi să tipărească acea Mărturie în Review. Dacă nu din convingere, atunci la o cerere 
specială au promis în Review din 29 octombrie că o vor publica următoarea săptămână; dar nu au 
publicat-o decât după cinci săptămâni, în 3 decembrie; şi atunci cu modificări, arătând că nici nu 
fusese trimisă în California pentru încuviinţarea acestor modificări şi trimisă înapoi, căci, în acest 
caz, ar fi fost primită o altă copie din California spre publicare în locul celei pe care, în 29 
octombrie, promiseseră că o vor tipări în săptămâna ce urma. Toate acestea arată că loialitatea faţă 
de Mărturii nu era deloc evidentă de partea celor din Conferinţa Generală. 

Din nou: la Berrien Springs, în mai 1904, ţie personal ţi-a fost dată o Mărturie care începea: 
„Dragi fraţi Daniells şi Prescott” şi care conţine următoarele cuvinte: 

„Noaptea trecută am văzut o mână întinsă pentru a prinde cu tărie mână sa (a Dr. Kellogg) şi 
următoarele cuvinte mi-au fost adresate: ‚Lasă-l să se prindă de tăria Mea, pentru ca să facă pace cu 
Mine şi va face pace cu Mine. Satan se luptă pentru victorie. Îl voi ajuta pe Dr. Kellogg pentru a sta 
pe terenul bun şi fiecare suflet care Mă iubeşte trebuie să conlucreze cu Mine şi aşa cum Mă vede 
pe mine că lucrez, aşa să facă şi el.’”. 

Ai primit acea Mărturie vineri. Iar în următoarea zi de luni, Dr. Kellogg nu ştia nimic de ea – 
cel puţin nu de la tine – iar ea fusese acolo în marea parte a timpului. Şi atunci când, luni dimineaţa 
am citit deschis Mărturia la întâlnirea de dimineaţă, ai spus că ai primit-o vineri, dar nu ai ştiut ce să 
faci cu ea. Ar fi trebuit ca loialitatea faţă de Mărturii să te fi îndrumat pentru a şti ce să faci tu însuţi, 
fie că ştiai sau nu. Ar fi trebuit ca loialitatea faţă de Mărturii să te fi determinat să mergi direct la 
Dr. Kellogg şi să-i întinzi mâna aşa cum ţi-a spus Mărturia. Dar nu ai făcut acest lucru atunci. Şi 
când te-am întrebat la Battle Creek luna trecută dacă ai făcut acest lucru, a trebuit să spui: „Nu!”. 
Este aceasta loialitate faţă de Mărturii sau nu este decât loialitate faţă de unele Mărturii? 

Din nou: sora White spune că în timpul Conferinţei Generale din 1905 de la Takoma Park, 
Washington, i s-au arătat în timpul nopţii nevoile din Sud şi că 5.000 de dolari trebuie să le fie 
imediat daţi fraţilor – Butler şi Haskell – în vederea acestor nevoi. Acest lucru era atât de clar şi atât 
de urgent încât ea i-a spus fratelui Haskell următoarea dimineaţă: „Ai credinţă în Dumnezeu. Vei 
pleca cu 5.000 de dolari de la această adunare pentru lucrarea din Sud”. Apoi a fost citită. Dar 
Willie a spus că fratele Daniells a fost foarte nedumerit de condiţiile de la Battle Creek, iar banii nu 
puteau fi trimişi atunci. Iar eu nu am mai spus nimic referitor la acest lucru. Ai această Mărturie 
acolo, la Washington. 

Acum, a văzut ea în acea noapte, aşa cum a afirmat, nevoile din Sud ca fiind atât de urgente 
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încât cei 5.000 de dolari trebuia să plece de la acea întâlnire pentru a le satisface? Dacă da, atunci 
câtă loialitate are Willie faţă de Mărturii, lăsând deoparte această chestiune astfel încât timp de două 
luni nu s-a făcut nimic în această direcţie şi atunci când, după două luni s-a făcut ceva, aceasta a 
fost numai pentru că au fost trimise Mărturii în Sud şi în Washington că nu se mai admite nici o 
întârziere? Iar una dintre ele afirma: 

„Această chestiune mi-a fost prezentată de trei ori şi mi s-a spus că 5.000 de dolari trebuie 
puşi în mâinile prezbiterului Haskell înainte de a părăsi Conferinţa.”. 

Aceasta este exact ceea ce ea a afirmat în timpul Conferinţei că trebuie să se facă la acea 
Conferinţă. Ea le-a spus acest lucru cel puţin fratelui Haskell şi lui Willie, dar Willie pur şi simplu a 
pus-o deoparte. Acum, era sau nu acea indicaţie de la Domnul? Dacă a fost, cât de mult i-a păsat lui 
Willie de ea? Gândindu-ne la ceea ce a spus despre condiţiile de la Battle Creek, este posibil ca 
Domnul să le fi cunoscut tot atât de bine ca şi Willie? Sau este adevărat că Willie reprezintă sursa 
supremă de cunoaştere şi înţelegere în lucrarea Domnului, chiar deasupra şi împotriva indicaţiei 
Domnului? Sau Willie crede că numai o parte din indicaţie a venit de la Domnul? Dacă a fost de la 
Domnul, atunci câtă loialitate a avut Willie faţă de Mărturii când a pus deoparte această chestiune? 
Dacă a fost de la Domnul şi totuşi el nu a crezut că a fost de la Domnul, atunci câtă loialitate faţă de 
Mărturii a fost în ceea ce a făcut? Sau ar trebui spus că nu era de la Domnul şi că nu reprezenta o 
Mărturie până nu a fost scrisă în 19-20 iulie, cu două luni mai târziu? Dar dacă era de la Domnul 
atunci când a fost scrisă cu două luni mai târziu, atunci nu a fost tot de la Domnul şi când i-a fost 
adresată lui Willie? Oricum, în comportamentul lui Willie în acest caz nu apare nici cea mai slabă 
licărire de loialitate adevărată faţă de Mărturii. Apropo, frate, de ce nu ai tipărit aceste două 
Mărturii din 19 şi 20 Iulie 1905 în întregime, cu toate numele şi în întregime, în Review sau în unele 
serii A, B sau Z? Există în vreun număr? Dacă tot poporul ar avea acces la Mărturii aşa cum sunt 
ele scrise, ar fi foarte bine pentru lucrarea din Sud; de ce nu le tipăreşti? 

Acum, frate Daniells, eu nu te amestec pe tine în acţiunea lui Willie în chestiunea de mai sus. 
Sunt îndreptăţit în mod desăvârşit să cred că el nu a îngăduit ca cel cuvânt să ajungă la tine, ca şi în 
cazul celor 5.000 de dolari la fratele Haskell la acea Conferinţă Generală. Ceea ce vreau să spun 
este că aceasta este ceea ce a făcut Willie. Mărturiile afirmă acest lucru. Acum, de vreme ce el poate 
să facă asemenea lucruri şi în acelaşi timp este privit de tine în mod afectuos şi binevoitor ca fiind 
loial Mărturiilor, cum se face că nu te poţi alătura în mod afectuos unor persoane care au mult mai 
multă loialitate faţă de Mărturii decât el, dar care nu pot impune astfel altora loialitatea pentru 
Mărturii? 

Doi nou: când ai vizitat ultima dată Battle Creek, după ce ai îndemnat pentru mai bine de 
două săptămâni biserica din Battle Creek la loialitate faţă de Mărturii, a venit vremea alegerilor 
anuale ale bisericii, cu două săptămâni înainte de timpul obişnuit. În cadrul dezbaterilor s-a dat 
citire Mărturiilor care erau pertinente şi strict aplicabile la chestiunea în cauză; iar ele erau în mod 
clar împotriva a ceea ce se făcea. Dar aceste Mărturii au fost în mod deliberat lămurite dintr-o 
perspectivă foarte largă şi alte lucruri asemănătoare, iar tu ai luat parte la această lămurire. Şi ceea 
ce ai făcut timp de mai bine de două săptămâni în vederea loialităţii faţă de Mărturii a fost mai 
degrabă o acţiune grăbită şi cu adevărat, din multe puncte de vedere, punctul culminant. 

Ţinând cont de toate aceste fapte şi de multe altele asemănătoare, se pare că eşti nedumerit de 
faptul că nu am luat parte cu tine în campania ta care a vizat Mărturiile şi genul acesta de loialitate 
faţă de Mărturii. Frate, eu nu am folosit niciodată, nu pot să folosesc vreodată şi nici nu voi folosi 
vreodată Mărturiile în acest fel; şi nici nu voi lua parte cu cei ce le folosesc astfel. Toate aceste 
dovezi îmi clarifică faptul că această remarcabilă loialitate faţă de Mărturii slujeşte numai în 
scopurile campaniei, motiv pentru care eu nu iau parte la ea. Nu-mi permit să fiu suspectat de erezie 
şi de alte lucruri care sunt spuse atât de repede; dar nu voi isca un subiect fals şi nici nu voi pretinde 
ceva neadevărat. 

Vorbeşti despre o perioadă în care am avut o poziţie puternică în ceea ce priveşte Mărturiile şi 
că le-am folosit cu o mare putere pentru a întoarce oamenii şi gândirea timpului respectiv. Da, aşa 
este; dar oricine ştie că nu am fost părtinitor cu ele; că nu le-am folosit pe unele cu forţa unui 
berbec, iar pe altele să le ignor sau să le explic nu tot atât de clar şi de precis ca pe celelalte. Poporul 
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şi fraţii ştiu bine că ori de câte ori apăram o idee şi venea o Mărturie care spunea contrariul, în loc 
să o explic altfel decât era, mă opream pe loc şi îmi schimbam modul de gândire potrivit a ceea ce 
spunea. Şi aceasta se datora loialităţii mele faţă de Mărturii.” 

 
În alocuţiunea din capelă, au mai fost adăugate remarci şi ilustraţii pe măsură ce se citea 

chestiunea precedentă. Pentru tipar, a fost mai bine să fie redată scrisoarea neîntreruptă; şi acum vor 
fi adăugate remarcile şi ilustraţiile. 

 
În 1901, Conferinţa Generală a fost eliberată de puterea centralizată: de puterea unui om sau 

a doi oameni sau a trei oameni sau a patru oameni ori a câtorva oameni, o domnie, o monarhie, 
pentru că indicaţia a sunat astfel: „Principiul este greşit”. Nu afirm că în 1902-1903 
circumstanţele s-au schimbat. Pentru că indiferent de schimbările care se produc în ceea ce priveşte 
circumstanţele, principiile nu se schimbă niciodată. 

Am afirmat că ordinea prezentă a chestiunilor Conferinţei Generale reprezintă o desăvârşită 
guvernare birocratică. Nu fiecare secţiune a sa este numită „birou”; dar, de fapt, aceasta este 
adevărat în ceea ce priveşte fiecare secţiune, indiferent cum este numită; iar titlul „Biroul pentru 
Libertate Religioasă” este semnificativ. 

Am afirmat că expresia „Biroul pentru Libertate Religioasă” reprezintă o contradicţie în 
termeni, faţă de fiecare principiu care este adevărat. Există multe cuvinte în limbajul nostru care 
reprezintă rezultatul şi expresia experienţei invariabile a omului de-a lungul veacurilor. 

Rezultatul experienţei omului de-a lungul veacurilor a fost în anumite aspecte atât de 
invariabilă încât un cuvânt o poate exprima şi o exprimă cu adevărat când este folosit atunci când 
este descrisă o anumită ordine a lucrurilor; şi atunci când acel cuvânt este sprijinit, avem cu 
siguranţă situaţia sau ordinea lucrurilor pe care o exprimă acel cuvânt. Birocraţie – Guvern cu 
birouri – este unul din aceste cuvinte: iar definiţia, care nu este decât expresia veacurilor de 
experienţă invariabilă, este următoarea: 

„Birocraţie: Guvern cu birouri: anume, înmulţirea excesivă a şi concentrarea puterii în birouri 
administrative. Principiul birocraţiei tinde către amestecul oficial în multe chestiuni private ale 
vieţii şi către funcţionarea ineficientă şi plictisitoare a datoriei prin diviziunile minuţioase ale 
funcţiilor, formalitatea neflexibilă şi mândria poziţiei.” „Century Dictionary”. 

„Este uşor de înţeles că scopul birocraţiei este mai degrabă de a mări puterea oficială, 
afacerile oficiale sau numărul oficialilor decât de a păstra libere energiile omenirii.” „Standard 
Dictionary”. 

„Republicanismul şi birocraţia sunt incompatibile.” „Century Dictionary”. 
Tot ceea ce este birocraţia a fost aflat în secolele experienţei invariabile. Şi iată care este 

adevărul: de vreme ce birocraţia şi republicanismul nu sunt compatibile, cu cât mai mult birocraţia 
şi Creştinismul sunt incompatibile! De aceea, un Birou al Libertăţii Religioase reprezintă un lucru 
imposibil. Cu adevărat, orice libertate adevărată este imposibilă într-un birou sau în cadrul unei 
birocraţii şi motivul este că, aşa cum am afirmat şi în scrisoare, simpla predicare a adevărului care 
este în Biblie va fi considerată ca neloială faţă de Conferinţa Generală, neloială faţă de lucrarea 
organizată etc. Evanghelia şi birocraţia, Creştinismul şi birocraţia sunt incompatibile. Ştiam acest 
lucru în 1903 la Conferinţa de la Oakland. Ştiam de pe atunci care vor fi cel puţin unele dintre 
rezultatele deciziei luate şi am vorbit despre ele atunci; şi când această idee a fost adoptată de către 
Conferinţă ştiam că va rezulta în încetarea activităţii mele de predicare sub auspiciile Conferinţei 
Generale a adevărului pe care l-am predicat în toţi aceşti ani. Înainte ca această decizie să fie luată 
de Conferinţă, chiar cu trei luni înainte de convocarea Conferinţei, am hotărât să vin la sanatoriu şi 
să predau. Şi atunci când decizia a fost luată în şi de către Conferinţă m-am bucurat că există astfel 
un loc unde, într-o retragere relativă, am putut preda şi predica aceleaşi adevăruri pe care le-am 
predat în toţi aceşti ani, fără a interacţiona cu sau deranja în vreun fel administraţia sau colectivul de 
conducere al vreunei Conferinţe sau al Conferinţei Generale. Nu doresc să interacţionez cu sau să 
deranjez administraţia sau colectivul de conducere al vreunei Conferinţe sau al Conferinţei 
Generale. Nu am nici o obiecţie la adresa Conferinţei Generale sau la adresa vreunei alte Conferinţe 
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sau la adresa vreunei persoane pentru că are birocraţie sau orice altceva vor alege. Obiectez la a o 
avea eu însumi. Obiectez de asemenea la cererea de a o avea. Nu am nici o dorinţă de a lua cuiva 
ceea ce alege şi nici de a dărâma ceva. Împuternicirea mea este de a ridica creştinismul şi creştini în 
lume; şi tot ceea ce nu este creştin va cădea de la sine. 

Mai există un lucru care ilustrează adevărul a ceea ce am afirmat despre faptul că ceea ce am 
predicat întotdeauna nu este acum acceptat de administraţia Conferinţei Generale; şi care răspunde 
în acelaşi timp unei întrebări care există în minţile multora. Am primit scrisori de la oameni din 
diverse părţi ale ţării care întrebau de ce nu mai pot citi nimic scris de mine în Review and Herald. 
Vă voi spune acum motivul: doar pentru că Review and Herald nu va tipări nimic scris de mine. Iar 
pentru mine acest lucru constituie un motiv suficient pentru care oamenii nu mai pot citi nimic scris 
de mine în acel ziar. 

Când am mers la Washington cu un an în urmă am mers cu inima deschisă de a ajuta lucrarea 
de Libertate Religioasă de acolo. Şi am ajutat cu o inimă bună. Şi totuşi, toţi ştiu acum că nici un 
rând din ceea ce am predicat acolo nu a fost tipărit de vreo publicaţie Adventistă de Ziua a Şaptea 
din Washington. Iar adevărul despre Libertatea Religioasă pe care l-am predicat acolo a fost acelaşi 
pe care l-am predicat în toţi aceşti ani; accentuat numai de un studiu şi de împlinirea profeţiei în 
dezvoltarea a ceea ce ne-am aşteptat în toţi aceşti ani să se întâmple. 

După aceea am trimis la Southern Watchman ceva din ceea ce am predicat în Washington la 
data aceea. Southern Watchman a publicat materialul şi atât editorii cât şi cititorii au afirmat că a 
fost cel mai bun pe care l-au avut vreodată despre acest subiect. O predică pe care am susţinut-o la 
Washington la data aceea era atât de clară, atât de directă şi atât de limpede referitoare la acel 
subiect încât fraţii Colcord, George B. Thompson şi Kit Russell care au ascultat-o, toţi trei au 
întrebat dacă o s-o scriu pentru Review astfel încât poporul s-o poată avea. Avusesem câteva 
experienţe înainte, aşa că le-am spus: „O pot scrie, fraţilor, dar dacă va fi tipărită de Review este 
altceva”. Evident că ei nu au putut crede aşa ceva şi m-au tot întrebat dacă o voi scrie astfel încât să 
poată fi publicată în Review. Astfel că am scris-o. Cred că fratele Colcord a fost cel care a dus-o. A 
reuşit să fie dactilografiată şi apoi, la mijlocul verii trecute, mi-a fost returnată fără ca cineva din 
popor să aibă şansa de a o vedea. Atunci când mi-a fost returnată, motivul declarat pentru care nu 
fusese tipărită a fost că erau aglomeraţi cu materialul pentru Conferinţa Generală şi că subiectul 
abordat de predică este deja mult depăşit. Dar adevărul este că materialul le fusese dat aproape cu o 
lună înainte de începerea Conferinţei Generale; iar adevărul este că subiectul care a fost abordat în 
acea predică nu va fi niciodată depăşit din nici un punct de vedere până când timpul de probă însuşi 
nu va fi trecut. 

Astăzi, subiectul acelei predici este mai actual decât în ziua în care am predicat. Într-un fel 
sau altul, chestiunea devine actuală în toată ţara. Dar a fost răspândită într-un anume fel şi în 
asemenea cuvinte încât, dacă acea predică ar fi fost tipărită în Review and Herald cu un an în urmă, 
atunci când le-a fost înmânată, poporul nostru de pretutindeni ar fi fost cu mult mai bine pregătit 
decât sunt acum pentru a face faţă la ceea ce este din ce în ce mai mult stăruit asupra poporului în 
chiar prezenţa noastră. Deţin încă manuscrisul. Ar trebui cu adevărat publicat astfel încât tot 
poporul nostru să îl aibă. Poate că îl voi publica eu însumi. Dar în acel caz aş putea fi acuzat de 
faptul că „încep o nouă lucrare”, că „produc despărţiri” etc. Dar cât timp va mai fi drept să lăsăm 
poporul fără ceea ce le este necesar, fără ceea ce ar trebui să aibă chiar acum, fără ceea ce cauza 
Soliei Îngerului al Treilea are nevoie chiar acum, numai pentru că ziarul denominaţional nu îl 
tipăreşte? Cât timp lucrurile vor continua astfel înainte ca să fie drept ca poporul să aibă ceea ce are 
de urgenţă nevoie, motiv pentru care Solia Îngerului al Treilea ajunge în mari dificultăţi, chiar dacă 
trebuie s-o tipăresc eu însumi? 

Am afirmat că a existat o experienţă care m-a determinat ca atunci când fraţii m-au rugat să 
scriu acea predică pentru Review să spun că aş putea s-o scriu, dar dacă va fi tipărită de Review este 
altceva. Experienţa este următoarea: în vara anului 1903 eram membru al convenţiei educaţionale 
care se întrunea la College View în iunie. Potrivit programului, eu am fost numit să predic despre 
Educaţia Creştină. Am predicat acel subiect în Sabat. Editorul de la Review a spus că ar vrea s-o 
tipărească. Am pregătit-o şi am trimis-o la începutul lui iulie 1903. Este acolo încă, dacă nu a fost 
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distrusă. Mi s-a spus că ajunsese să fie dactilografiată. Şi ştiu că nu a ajuns niciodată la tipar. Aceste 
lucruri arată motivul pentru care nu s-a mai citit nimic scris de mine în Review and Herald de mai 
bine de trei ani. Cei care au reuşit să citească Signs of the Times sau Southern Watchman au putut să 
citească destul de mult din cele scrise de mine. 

Oricum, nu uitaţi vă rog că nu formulez nici o plângere împotriva Review and Herald sau 
împotriva editorului său. Fiecare editor deţine fără discuţie dreptul de a exclude orice doreşte. 
Povestesc aceste lucruri ca o ilustrare a adevărului că aceleaşi adevăruri pe care le-am predicat în 
toţi aceşti ani şi care au constituit adevăruri vitale pentru poporul nostru şi pentru solia noastră până 
în prezent nu sunt acceptate de administraţia Conferinţei Generale; şi, în al doilea rând, pentru ca 
toţi cei nedumeriţi să cunoască motivul pentru care nu au mai citit nimic semnat de mine în Review 
and Herald. 

 
C. L. Taylor: Frate Jones, pot să vă întreb ceva? Am primit o scrisoare de la unul din editorii 

noştri din conducere în care spunea că a primit ordine să nu publice nimic semnat de tine şi de alţii 
ale căror nume i-au fost date. 

 
Voce: Mai tare! Nu auzim! 
 
C. L. Taylor: Am spus că am primit o scrisoare de la unul din editorii noştri din conducere în 

care spunea că a primit ordine să nu publice nici un articol de la Dr. Paulson, Dr. Kellogg sau A. T. 
Jones. 

A. T. Jones: Posibil ca aceste ordine să fi fost date acum tuturor ziarelor denominaţionale. 
Şi acum, ca şi în 1901, „Conferinţele ţes după acelaşi model”. Iată un exemplu care s-a 

consumat nu cu mult timp în urmă. Este vorba despre o anumită persoană care îşi avea propriile 
afaceri personale, normale şi onorabile, pe care le-a clădit numai prin propriile sale eforturi. Şi 
totuşi, preşedintele conferinţei în care trăieşte l-a lăsat pe acel frate să înţeleagă că dacă nu renunţă 
la acea afacere şi să părăsească locul în care trăieşte, denominaţiunea nu-l va mai sprijini. Unii 
Adventişti de Ziua a Şaptea i-au sprijinit afacerea; poate că mai sunt unii care încă o fac; dar 
denominaţiunea nu are nimic de-a face cu acest lucru. De aceea, ideea acestei proceduri este că acel 
preşedinte de conferinţă a propus să-l domine pe acel om în afacerea sa particulară sau dacă nu, va 
determina un boicot denominaţional împotriva lui. Şi când colectivul a atins acest punct este timpul 
ca cineva să vorbească în sprijinul libertăţii generale şi al libertăţii religioase a individului. Şi acesta 
este motivul pentru care vorbesc deschis în această seară. Datorez acest lucru fratelui acestuia şi 
fiecare Adventist de Ziua a Şaptea din lume ar trebui să se ridice pentru dreptul de a fi el însuşi şi de 
a-şi conduce propriile afaceri oricum doreşte, fără nici o legătură cu conferinţa, Conferinţa Generală 
sau orice alt lucru de sub cer. Lecţia şcolii de Sabat din 17 mai 1906 prezintă excelentul enunţ, făcut 
de D’Aubigne, al principiului vital al protejării Bisericilor după cum urmează: 

„Acest protest se opune la două abuzuri ale omului în materie de credinţă: cel dintâi este 
amestecul nejustificat al magistratului civil; iar cel de-al doilea, autoritatea arbitrară a bisericii. În 
locul acestor abuzuri, Protestantismul a aşezat puterea conştiinţei deasupra magistratului; şi 
autoritatea cuvântului lui Dumnezeu deasupra bisericii vizibile.”. 

Această denominaţiune a petrecut o mare perioadă de timp din ultimii 15 sau mai mulţi ani, în 
mod drept şi nobil, opunându-se amestecului nejustificat al magistratului civil pe tărâmul religiei. 
Este timpul ca măcar cineva din această denominaţiune să fie Protestant prin a se opune autorităţii 
arbitrare a bisericii. Pentru că, vă rog să nu uitaţi, că autoritatea arbitrară a bisericii a constituit 
mereu autoritatea arbitrară a câtorva în locul autorităţii din biserică. Şi dacă unele lucruri care au 
fost săvârşite astăzi în numele acestei denominaţiuni nu reprezintă exercitarea autorităţii arbitrare, 
atunci atât dicţionarul cât şi istoria ar trebui revizuite. 

Pentru mai bine de 20 de ani am predicat aceleaşi adevăruri pe care le predic şi acum. Le-am 
predicat peste tot în Statele Unite, Europa şi Canada. Au fost pretutindeni acceptate de către 
denominaţiune ca fiind adevăr; şi au fost publicate de către denominaţiune ca fiind adevăr. Şi când, 
fără a opera nici o modificare în principiu sau în adevăr, acum nu mai pot predica aceleaşi lucruri 



16 
 

fără a fi privit „neloial Conferinţei Generale” şi faţă de „lucrarea organizată”, nu este suficient de 
clar că schimbarea s-a făcut în altă parte decât în mine şi în ceea ce predic? Dar eu nu sunt singurul. 
Mai sunt şi alţi oameni, care sunt la fel de buni creştini şi de adevăraţi Adventişti de Ziua a Şaptea 
ca şi înainte, oameni pe care i-a chemat Dumnezeu în mod clar pentru lucrarea în care s-au angajat, 
dar care au fost daţi afară şi care astăzi nu mai pot face în cadrul lucrării organizate sau sub 
administraţia Conferinţei Generale lucrarea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu. Atunci când unii 
ca aceştia au fost obligaţi să plece în prezenţa mea, am protestat în mod public şi am ridicat 
întrebarea: „Atunci când ei sunt tot atât de Adventişti de Ziua a Şaptea ca oricine altcineva, dar nu 
pot ca, în cadrul denominaţiunii, să facă lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o şi trebuie să 
stea în afara lucrării organizate, nu este suficient de clar că este o problemă cu administraţia şi cu 
aşa numita lucrare organizară? Şi nu există suficient rău pentru a justifica o investigaţie a motivului 
pentru care oameni care sunt chemaţi de Dumnezeu pentru a lucra, nu o pot face în interior, ci sunt 
nevoiţi să meargă în afara rândurilor a ceea ce stă ca lucrarea lui Dumnezeu în lume?”. Încă ridic 
această întrebare. Iar dacă lucrurile trebuie să meargă pe această cale până când toţi cei care sunt 
chemaţi de Dumnezeu la lucrarea pe care o fac să fie forţaţi să o facă în afara lucrării organizate, 
atunci cât de mult din lucrarea reală a lui Dumnezeu se va găsi în interiorul lucrării organizate? 

Este posibil ca cineva să se aştepte ca eu să abandonez toate aceste principii sau să modific 
toată învăţătura mea şi să fiu loial Conferinţei Generale şi lucrării organizate? Dacă cineva se 
aşteaptă la aceasta, toate aşteptările acestea trebuie abandonate o dată pentru totdeauna, pentru că eu 
pur şi simplu nu voi face aşa ceva. Aceste principii şi adevăruri le voi îmbrăţişa pentru totdeauna şi 
le voi predica pentru totdeauna. Acestea sunt principiile şi adevărurile Bibliei. Iar eu nu voi fi 
niciodată loial vreunui lucru sau vreunei persoane în afară de Dumnezeu, în Hristos prin Spiritul 
Sfânt, prin Biblie. 

Nu voi crede niciodată că biserica trebuie să deţină un cap vizibil. Nu mă voi conforma nici 
unui sistem care face ca o biserică să poată avea ceva care corespunde capului vizibil. 

Cu excepţia pretinselor biserici Protestante care sunt unite cu Statul şi au astfel capul Statului 
drept cap vizibil al bisericii, adevărul surprinzător este că astăzi, denominaţiunea Adventiştilor de 
Ziua a Şaptea este singura biserică Protestantă din lume care are un om drept cap şi centru al 
organizaţiei sale. Şi prin chiar acest lucru, denominaţiunea Adventistă de Ziua a Şaptea este mai 
asemănătoare Bisericii Catolice decât oricare altă biserică Protestantă din lume. 

Şi acest lucru, de asemenea, în ciuda Mărturiei care a fost publicată şi citată din nou şi din nou 
din martie 1897 şi care afirmă următoarele: „Nu este un lucru înţelept să avem un singur om ca 
preşedinte al Conferinţei Generale”. Oricum, de câte ori s-a citat s-a explicat mai degrabă decât să fi 
fost urmată; şi cu siguranţă ca aşa va fi până la sfârşit. Dar Hristos nu a lăsat ca un om să fie capul şi 
centrul lucrării Sale organizate atunci când S-a înălţat. El Însuşi a ocupat şi I s-a îngăduit să ocupe 
acel loc drept Cap al Bisericii Sale şi Cap peste toate lucrurile Bisericii. 

Hristos, numai Hristos este singurul Cap al Bisericii; şi El este Capul fiecărui individ din 
Biserică, aşa cum este scris: „Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui om.” 1 Corinteni 11:3. 
Şi în loc de a ne reîntoarce la 1844, crezul este „să mergem spre desăvârşire” în Hristos Isus prin 
adevărul slăvit pe care El ni l-a dat în 1844 şi de atunci încoace, pentru a fi pregătiţi să-L 
întâmpinăm în slava Sa ce va veni curând. În loc de a defini şi a apăra credinţa oamenilor, să 
predicăm credinţa lui Hristos. 

Un alt lucru: în legătură cu campania dusă împotriva Dr. Kellogg, este un detaliu consumat în 
1901, care pentru mine a avut şi încă are o mare însemnătate. Acest lucru ar trebui spus acum! 

Deţin într-o scrisoare pasaje din alocuţiunea surorii White din Biblioteca Colegiului, chiar 
înainte de Conferinţa Generală din 1901, citate considerabile a ceea ce a spus despre principiile 
greşite ale lucrărilor Conferinţei Generale şi despre necesitatea „unei schimbări” şi a „unei întregi 
noi organizări”. Dar aceeaşi alocuţiune a fost atât de remarcabilă şi pentru administraţia Conferinţei 
Generale de atunci, atât de revoluţionară referitor la atitudinea Conferinţei Generale faţă de Dr. 
Kellogg, pe cât a fost şi despre chestiunile legate de Conferinţa Generală însăşi. Căci trebuie să vă 
amintiţi că în 1901 era aşteptat, dacă nu planificat, de către administraţia Conferinţei Generale o 
mişcare împotriva Dr. Kellogg, care de fapt a şi fost făcută; şi se aştepta ca Mărturia să fie tot atât 
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implicată în acest plan pe cât erau şi ei; iar eu cred că erau suficiente motive pentru o asemenea 
preconizare. 

Dar această preconizare şi tot ceea ce era în legătură cu ea a fost pur şi simplu anihilată de 
ceea ce a fost afirmat de către sora White în alocuţiunea din acea zi de la Biblioteca Colegiului. 
Referitor la acest subiect, ea a spus în acea zi: 

„Dumnezeu mi-a dat o Mărturie care trebuie dusă direct la această Conferinţă şi că eu nu 
trebuie să încerc să determin pe cineva să creadă, pentru că lucrarea mea trebuie să lase adevărul 
minţilor oamenilor, iar aceştia, găsind adevărul în Cuvântul lui Dumnezeu, îl vor aprecia şi vor 
aprecia fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu a dat-o pentru sărmanele suflete defectuoase, 
pentru ca ele să nu fie întoarse de pe cale. Şi vreau ca voi să faceţi cărări drepte pentru paşii voştri, 
ca nu cumva cel nedesăvârşit să fie întors din drum. 

Acum, dorim ca în cadrul conferinţei să avem abilitatea pe care Dumnezeu a dat-o Dr. 
Kellogg – cred că el nu este aici; nu ştiu dacă este – în orice caz, vreau să spun că Domnul doreşte 
ca voi să pregătiţi cele mai multe dintre capacităţile pe care el le foloseşte în fiecare parte a lucrării. 
El nu vrea să spună: lucrarea Medical Misionară separată de lucrarea Evangheliei sau lucrarea 
Evangheliei separată de lucrarea Medical Misionară. El doreşte ca ele să fie împreună. Şi doreşte ca 
această putere educativă a lucrării Medicale Misionare să fie privită ca o lucrare de pionierat, plugul 
care rupe brazda pentru spulberarea prejudecăţilor care au existat şi că nimic nu le va spulbera ca 
ea, iar Dumnezeu doreşte ca fiecare să stea umăr la umăr cu Dr. Kellogg. El a devenit disperat şi s-a 
apropiat de sfârşitul vieţii din cauza poziţiilor care s-au luat, fiecare aruncând câte o piatră înaintea 
carului pentru ca acesta să nu poată înainta. Acum Dumnezeu doreşte ca lucrarea de sănătate şi cea 
misionară să înainteze. El doreşte ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe.”. 

Sora White a ţinut o cuvântare în care a afirmat: 
„Ceea ce dorim acum este o reorganizare. Dorim să începem de la temelie şi să construim pe 

un principiu diferit. 
Instituţia a făcut sub conducerea Dr. Kellogg o lucrare minunată pentru educarea tinerilor. A 

trimis mai mulţi lucrători pentru cauză în rândurile Evangheliei misionar-medicale decât orice alt 
factor pe care îl cunosc în poporul nostru din toată lumea. Şi întreb: cum aţi tratat această chestiune? 
Aţi simţit că trebuie să aduceţi slavă lui Dumnezeu prin respectarea şi onorarea lucrării care a fost 
făcută în numele Său prin înălţarea cauzei Sale? Principiile de reformă în sănătate au fost 
proclamate de noi ca popor timp de 30 de ani. Şi totuşi sunt printre noi predicatori ai Evangheliei şi 
membri ai bisericii care nu au nici un respect pentru lumina pe care Dumnezeu a dat-o despre 
reforma în sănătate. 

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuza noastră. Aţi dat atenţie cuvântului? Mărturiile 
nu trebuie în nici un caz să ia locul Cuvântului. Ele trebuie să vă aducă la acel Cuvânt neglijat, 
pentru ca să puteţi mânca cuvintele lui Hristos, pentru ca să vă puteţi hrăni cu ele, ca prin credinţă 
vie să puteţi fi zidiţi de ceea ce mâncaţi.” Buletinul Conferinţei Generale din 1901, pag. 25. 

Astfel este demonstrat nu numai că în orice aspect eu stau astăzi aşa cum am făcut-o în 1897, 
în 1899 şi în 1901, dar şi că principiile şi atitudinea pe care le aveam atunci erau în fiecare aspect 
confirmate de acea alocuţiune din Biblioteca Colegiului de la 1 aprilie 1901 şi de cea din Conferinţa 
Generală de la 12 aprilie 1901. Nu spun că şi atunci fie Dr. Kellogg, fie lucrarea medical-misionară 
sau cea a sanatoriului nu avea nici o greşeală sau defect. Nu spun aceasta nici acum. Pur şi simplu 
spun că cel despre care şi despre a cărui lucrare Dumnezeu poate vorbi aşa cum s-a vorbit atunci, 
merită cel mai zelos efort pentru a fi salvat. Iar cuvântul dat mie de Dumnezeu a fost şi este: „Nu-l 
nimici, căci există o binecuvântare în el!”. 
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ULTIMUL CUVÂNT ŞI O 
MĂRTURISIRE 

 
iulie 1906 

 
Fraţii din Comitetul Conferinţei Generale au formulat o „Declaraţie” de 96 de pagini în cadrul 

căreia urmăresc să respingă unele dintre declaraţiile pe care le-am făcut în foaia volantă semnată de 
mine, din 4 martie 1906. Prin anumite mijloace, au fost conduşi pe anumite căi greşite care nu 
trebuie lăsate necorectate; şi au ridicat întrebări directe care pretind un răspuns. De aceea scriu acest 
ultim cuvânt şi la pagina 26 (64 în această traducere) mărturisirea pe care o datorez. 

Vă rog să nu confundaţi subiectul în cauză. Vă rog să nu îngăduiţi nimănui să vă ducă în 
eroare referitor la subiectul în cauză. De aceea, înainte de toate, atrag atenţia la titlul „Declaraţiei” 
trimise de Comitetul Conferinţei Generale. În primul rând se pretinde a fi „o declaraţie care 
respinge acuzaţiile formulate de A. T. Jones împotriva Spiritului profeţiei”. 

Dar adevărul este că nicăieri în lume nu se poate găsi vreo acuzaţie formulată de A. T. Jones 
împotriva Spiritului profeţiei. Şi dacă cineva fabrică ceva ce eu nu am afirmat nicăieri niciodată, o 
acuzaţie împotriva Spiritului profeţiei, nu face altceva decât să falsifice ceea ce am afirmat şi, de 
asemenea, să aşeze greşit Spiritul profeţiei. 

Nici nu am atacat Mărturiile. În tot ceea ce am afirmat şi în poziţia pe care am fost obligat să 
o iau nu a existat nici un scop şi nici un gând de a pune de-o parte, de a înlătura sau de a distruge în 
vreun fel Mărturiile sau scrierile Spiritului profetic. Şi nici nu am scris nimic de genul acesta. Unii 
pot insista că am făcut acest lucru; dar eu ştiu că nu am făcut acest lucru. A renunţa la anumite 
lucruri referitoare la Mărturii nu înseamnă deloc a renunţa la Mărturii. Cu alte cuvinte, dacă renunţ 
la unele lucruri care au fost distribuite ca Mărturii şi care s-a descoperit că nu erau Mărturii – 
aceasta nu înseamnă a înlătura tot ceea ce se pretinde a fi Mărturie, nici nu înlătură fundamentul 
Mărturiilor; şi toţi cei care prezintă altfel ceea ce am spus pur şi simplu denaturează cuvintele mele 
şi ceea ce am vrut să spun. 

Poate că sunt dintre cei care, şi cu adevărat mă tem să există, cei care merg până acolo încât să 
afirme: „Dacă nu crede că fiecare cuvânt al fiecărei comunicări venite de la sora White este 
Mărturie a renunţat la tot – Solia Îngerului al Treilea, Biblia şi restul”. Cu adevărat, o asemenea 
afirmaţie ca aceasta nu poate fi niciodată adevărată; pentru că ea aşează scrierile surorii White 
deasupra Soliei Îngerului al Treilea şi deasupra Bibliei şi face ca Solia Îngerului al Treilea şi chiar 
integritatea Bibliei să depindă de Mărturii. Dar acest lucru este contrar atât Mărturiilor, cât şi 
adevărului esenţial. 

Am citat deja din Mărturia 33 şi din cuvântarea din Biblioteca Colegiului din 1 aprilie 1901 că 
Mărturiile trebuie „să aducă mintea poporului la cuvântul Său”, că „Mărturiile scrise nu au menirea 
de a aduce lumină nouă”; „nu este adus mai mult adevăr”, ci „Dumnezeu oferă Mărturii clare şi la 
subiect pentru a-i aduce înapoi la Cuvântul pe care au neglijat să-l urmeze”. „Cât mai aveţi de trăit 
să nu mai citaţi vreodată cuvintele mele până când nu vă supuneţi Bibliei. Atunci când luaţi Biblia 
şi faceţi din ea hrana voastră, alimentul vostru şi băutura voastră şi vă formaţi astfel elementele 
caracterului – atunci când veţi face acest lucru, veţi şti mai bine cum să primiţi sfat de la 
Dumnezeu.” 

Astfel, din chiar cuvintele Mărturiilor este clar că în loc ca integritatea Bibliei să depindă de 
Mărturii, integritatea Mărturiilor depinde de Biblie. Şi cu siguranţă acesta este adevărul. Biblia este 
elementul suprem. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor. Şi orice alt lucru, 
orice altă scriere trebuie să urmeze în natura lucrurilor Bibliei şi prin nici un mijloc înaintea ei. 

Dar Solia Îngerului al Treilea este în Biblie. Este în mod esenţial o parte din Biblie. Observaţi 
că nu spun că Solia Îngerului al Treilea este o parte a Bibliei; ci că este Biblia însăşi. Cu alte 
cuvinte, Solia Îngerului al Treilea, în minunata sa trăsătură, cuprinde întreaga Biblie. Şi până când 
Solia Îngerului al Treilea nu va fi astfel privită, nu va fi pe deplin înţeleasă şi deci, nici îmbrăţişată 
cu adevărat. De aceea, Mărturiile nu sunt deasupra Soliei Îngerului al Treilea. Solia Îngerului al 
Treilea nu depinde de Mărturii. Mărturiile trebuie să stea lângă Solia Îngerului al Treilea; dar nu 
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sunt Solia Îngerului al Treilea şi nici deasupra Soliei Îngerului al Treilea. 
Când vom studia scrierile Spiritului profetic pentru a afla Solia Îngerului al Treilea aşa cum 

este în Biblie, nu mai există pentru nimeni nici un motiv pentru a spune că „dacă nu crede că fiecare 
cuvânt din scrierile surorii White este de la Dumnezeu, a renunţat la tot”. Atunci când scrierile 
Spiritului profetic sunt oferite pentru a ne duce înapoi la Biblie iar noi studiem aceste scrieri numai 
pentru a şti ce conţin şi nu ca prin ele să ştim ce conţine Biblia, împiedicăm scopul acestor scrieri şi, 
ca atare, facem din ele o adăugare la Biblie. Şi când le folosim astfel, în loc de a folosi Biblia, le 
punem în locul Bibliei. Şi nu este nici o îndoială că mulţi oameni au făcut şi continuă să facă exact 
acest lucru. 

Dar atunci când folosim aceste scrieri pentru simplul scop cu care au fost date şi anume, de a 
avea o mai bună înţelegere a Bibliei şi de a găsi în Biblie lucrurile spre care aceste scrieri indică, 
atunci aceste scrieri vor fi cu adevărat primite şi folosite pentru adevăratul lor scop – a cunoaşte mai 
mult din Biblie. Şi atunci, din nou, nu va mai exista nici un motiv pentru ca cineva să afirme că 
„dacă nu crede că fiecare cuvânt din scrierile surorii White este de la Dumnezeu, a renunţat la tot”; 
nici nu va mai exista nici o teamă de Mărturii care să nu se împlinească, deşi se va descoperi că a 
fost făcută o greşeală. 

 

Ea a spus: „EU NU SUNT UN PROFET.” 
 

Acum voi puncta pe scurt principalele idei din acest pamflet care sunt scrise ca respingere a 
ceea ce am afirmat. Şi de vreme ce declaraţia mea potrivit căreia sora White a afirmat: „Eu nu sunt 
profet.” este principala chestiune în discuţie, mă voi referi în primul rând la ea. La pagina 84 a 
pamfletului Conferinţei Generale este afirmat despre mine: „El nu a auzit aceste cuvinte rostite de 
sora White în Battle Creek”. 

Din nou, nu lăsaţi nici aici ca subiectul să fie denaturat. Nu uitaţi că eu nu spun că ea nu este 
profet. Pur şi simplu am spus că ea a afirmat: „Eu nu sunt profet”. Iar lucrul acesta l-am auzit spus 
de ea. Ca răspuns la aceasta, singurul lor scop este de a demonstra că ea nu a afirmat acest lucru. Şi 
care este dovada? Iat-o: 

„Vreau să vă comunic lumina care mi-a fost dată şi să ştiţi care este lucrarea mea. Ei au spus: 
‚Ea este profet’. Eu nu pretind aşa ceva. Vreau să vă spun ceea ce vreau cu toţii să ştiţi, că eu sunt 
un sol.” 

„Vreau să vă spun că doamna White nu se autointitulează profet sau conducătorul acestui 
popor. Ea se autointitulează simplu: ‚un sol.’” 

Astfel, potrivit propriei lor înregistrări, cuvântul a fost rostit în Sabatul din 1 octombrie 1904 
şi este luat din raportul secretarului său din acea zi. Şi, potrivit acestui raport, ei insistă că eu nu am 
auzit-o pe ea spunând: „Eu nu sunt profet”; şi insistă de asemenea că ea nu a spus: „Eu nu sunt 
profet”. 

Dar sora White a vorbit în mod public de mai multe ori în cadrul acelei vizite la Battle Ceek. 
Ei au cuvintele pe care le-a rostit numai cu acea ocazie. Şi faptul că la întâlnirea respectivă ea nu a 
folosit cuvintele pe care le-a citat dovedeşte că nu le-a folosit în cadrul nici unei alte întâlniri de la 
acea vizită? Şi, dacă în cadrul unei alte întâlniri, ziua următoare spre exemplu, a rostit chiar 
cuvintele despre care am spus că le-a rostit, atunci ce se întâmplă cu toate cuvintele şi argumentul 
folosit pentru respingerea declaraţiei mele? Va fi pur şi simplu în aer şi lipsit de orice relevanţă. 

Acum, adevărul este că sora White a vorbit în locaşul de închinare în 2 octombrie 1904 ca şi 
în 1 octombrie 1904. Este de asemenea adevărat că un stenograf profesionist şi reporter cu o 
experienţă de mulţi ani, atunci şi nu numai atunci, a scris fiecare cuvânt pe care ea l-a rostit în 
ambele ocazii. Este de asemenea adevărat că în cadrul alocuţiunii sale de duminică 2 octombrie, 
referindu-se în mod direct la ceea ce a spus despre acest subiect în 1 octombrie, a folosit cuvintele 
pe care le-am citat: „Eu nu sunt profet”. 

Copiate de pe raportul stenografic, cuvânt cu cuvânt, iată ce a spus la 1 octombrie: 
„Vreau să vă spun că lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, şi mulţi cunosc care este lucrarea 

mea; ei spun: ‚Ea este profet!’; ei spun aşa şi aşa şi aşa. Eu nu pretind a fi aşa ceva. Vă spun ceea ce 
doresc să ştiţi cu toţii – că sunt un sol pe care Dumnezeu l-a luat dintr-un copil slab, foarte slab, iar 
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în copilăria mea, mi-a dat o solie… (Ceea este omis aici, sunt câteva rânduri care descriu un 
accident pe care l-a suferit în copilărie.) Acum vreau să vă spun că doamna White nu se 
autointitulează profet şi nici un conducător al acestui popor. Ea se autointitulează pur şi simplu un 
sol.” 

Iar acest raport literal stenografiat, arată că duminică, 2 octombrie, după amiază, ea a spus 
cuvânt cu cuvânt: 

„Vreau ca cei care au cărţile pe care Dumnezeu mi-a poruncit să le scriu atunci când această 
mână tremura şi acest lucru părea o imposibilitate – vreau să citiţi cărţile – ‚Patriarhi şi Profeţi’ (mă 
aştept să le aveţi aici, pe standul dinaintea voastră), ‚Marea Luptă’, ‚Dorinţa Veacurilor’ – 
‚Lucrarea de Vindecare’ este aproape terminată; şi multe alte cărţi. Eu nu sunt, aşa cum am spus şi 
ieri, un profet. Nu pretind a fi un conducător. Pretind a fi un simplu sol al lui Dumnezeu. Şi aceasta 
este tot ceea ce am pretins vreodată.” 

Nu a rostit ea atunci la Battle Creek cuvintele: „Eu nu sunt un profet”? Raportul textual al 
predicii ei din 2 octombrie 1904 demonstrează că a rostit aceste cuvinte în acea zi. Iar eu am auzit-o 
rostindu-le. Şi atunci când „Comitetul Conferinţei Generale” în acest pamflet îmi spune: „El nu a 
auzit aceste cuvinte rostite de sora White în Battle Creek”, pur şi simplu nu-şi atinge scopul şi 
rosteşte vorbe în vânt; aceasta este tot. 

Aceasta este tot ceea ce mă determină să afirm logica acestei chestiuni; aceste fapte îmi 
confirmă declaraţia originală şi justifică ceea ce am afirmat. Dar, de vreme ce „Declaraţia” merge 
mai departe decât atât şi oferă mai multe explicaţii, voi merge mai departe; nu pentru a oferi alte 
explicaţii, ci pentru a expune ceea ce ea a spus, astfel încât toţi să poată şti pentru ei înşişi ceea ce 
este afirmat şi să poată alege pentru ei înşişi între ce ea a afirmat şi explicaţia oamenilor a ceea ce ea 
a spus sau a ceea ce a vrut să spună. 

În alocuţiunea sa din 2 octombrie 1904 există cuvintele: „Eu nu sunt un profet”. Chiar 
cuvintele despre care am spus că le-a rostit. Ştiam că ea a rostit aceste cuvinte; şi ştiu că ea a rostit 
aceste cuvinte de mai multe ori în mod public. De ce trebuie să fiu condamnat pentru că accept 
exact ceea ce ea a spus şi pentru că eu cred cuvintele aşa cum ea le-a rostit? De ce trebuie să fiu 
obligat să iau explicaţia lungă şi elaborată de altcineva a cuvintelor care sunt cum nu se poate mai 
clare? 

Şi vă rog să observaţi aici că aceste cuvinte din 2 octombrie 1904 au fost rostite cu o referire 
directă la cuvintele pe care le rostise cu o zi înainte, pe 1 octombrie: „Eu nu sunt, aşa cum am spus 
ieri, un profet”. Această declaraţie din 2 octombrie este în mod clar o explicaţie a ceea ce a spus pe 
1 octombrie. De aceea, atunci când a spus pe 1 octombrie „Ei spun: ‚Ea este profet.’”; „Eu nu 
pretind aşa ceva”; şi apoi, în chiar următoarea zi, cu directă referire la această declaraţie, ea spune: 
„Eu nu sunt, aşa cum am spus ieri, profet.” – atunci, dacă există vreo valoare în cuvinte, acest lucru 
demonstrează că ceea ce a spus pe 1 octombrie a fost ca urmare şi în legătură cu acelaşi lucru pe 
care l-a afirmat pe 2 octombrie. 

Cu adevărat, nu sunt cuvintele din 1 octombrie tot atât de clare, tot atât de puternice şi tot atât 
de cuprinzătoare ca cele din 2 octombrie – nu trebuie să luăm cuvintele aşa cum sunt, fără nici o 
sofisticărie? Priviţi-le: „Ei spun: ‚Ea este profet.’, ei spun aşa şi aşa şi aşa. Eu nu pretind a fi aşa 
ceva.”! Observaţi că declaraţia este una pozitivă şi nu una negativă. Nu spune numai că „Eu nu 
pretind a fi un profet. Eu nu pretind un astfel de titlu” – astfel, într-o formă negativă; dar cuvintele 
sunt rostite într-o formă pozitivă: „Eu nu pretind a fi aşa ceva”. 

Prin chiar natura cuvintelor limbii noastre, prin forma şi structura de bază a limbii, acea 
declaraţie din 1 octombrie reprezintă o tot atât de clară negaţie a titlului de profet ca şi declaraţia 
făcută în 2 octombrie. Şi atunci când declaraţia din 2 octombrie face o referire pozitivă şi directă la 
declaraţia din 1 octombrie şi spune: „Eu nu sunt, aşa cum am spus ieri, profet.”, această declaraţie 
este cât se poate de decisivă că, declaraţia ei din 1 octombrie a fost cu adevărat menită să afirme 
exact ceea ce spun cuvintele. 

Şi acest lucru este confirmat mai departe de faptul că ambele declaraţii din octombrie 1904 
sunt într-un acord desăvârşit cu propriile ei cuvinte scrise sub propria ei semnătură în noiembrie 
1903, după cum urmează: 
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„Eu nu trebuie să apar înaintea poporului ca având nici o altă poziţie decât aceea a unui sol cu 
o solie.” 

Aceste cuvinte se găsesc într-o comunicare de la St. Helena, California, 17 noiembrie 1903 şi 
semnate de ea însăşi. Cuvintele au următorul context: 

„Din anul 1846 şi până în prezent am primit solii de la Domnul şi le-am comunicat poporului 
Său. Aceasta este lucrarea mea – să dau poporului lumina pe care Dumnezeu mi-o oferă. Sunt 
împuternicită să primesc şi să comunic soliile Sale. Eu trebuie să apar înaintea poporului ca având 
nici o altă poziţie decât cea a unui sol cu o solie.” 

Aceasta ultimă declaraţie vorbeşte în mod exclusiv despre vreo „altă poziţie decât cea a unui 
sol cu o solie”. Ce drept am eu să o fac să apară „înaintea poporului ca având o altă poziţie” decât 
aceasta? Alţii pot face acest lucru dacă doresc. Eu nu mă împotrivesc lor. În ceea ce mă priveşte, ei 
au libertatea de a face după cum doresc în această chestiune; dar de ce trebuie să fiu eu izgonit şi 
făcut eretic şi proscris pentru că am ales să accept cuvintele ei clare, exact aşa cum sunt scrise? 
Dacă aceasta este poziţia pe care ea trebuie s-o ocupe şi totuşi este acceptată şi respectată ca un 
lucrător în cadrul cauzei, de ce nu pot ocupa şi eu aceeaşi poziţie respectând-o pe ea, fără a fi 
proscris şi dispreţuit de tot poporul? 

Iar modul în care ea foloseşte titlul de „sol” nu se conformează în nici un caz cu modul în care 
este folosit în pamfletul Conferinţei Generale. Acesta îl citează, ca exemplu, pe Ioan Botezătorul ca 
„sol” şi „mai mult decât un profet”. Acest lucru este adevărat în acest caz, pentru că Biblia spune 
aşa. Dar propriile cuvinte ale surorii White la acest subiect arată că modul în care ea foloseşte 
cuvântul „sol”, acesta are o semnificaţie mai mică decât cea de profet. Priviţi cuvintele ei din 1 
octombrie 1904: 

„Doamna White nu se autointitulează profet, nici un conducător al poporului acestuia. Ea se 
autointitulează simplu, un sol.” 

Şi din nou, 2 octombrie 1904: 
„Eu nu sunt, aşa cum am spus ieri, un profet. Eu nu pretind a fi un conducător; pretind a fi, 

simplu, sol al lui Dumnezeu.” 
Aceste cuvinte folosite de două ori „simplu, un sol” în contrast cu termenul „profet” sunt pe 

cât se poate de clare că titlul de sol pe care îl deţine, îl priveşte mai mic decât pe cel de profet. Mai 
priviţi încă o dată la cuvinte: 

„Ei spun: ‚Ea este profet’”; 
„Eu nu pretind a fi aşa ceva.”; 
„Doamna White nu se autointitulează profet.”; 
„Ea se autointitulează simplu, un sol.”; 
„Eu pretind a fi simplu, un sol de la Dumnezeu.”; 
„Şi aceasta este tot ceea ce am pretins vreodată.”; 
„Eu nu trebuie să apar înaintea poporului ca având nici o altă poziţie decât cea a unui sol cu o 

solie”. 
Iar ceea ce ei au prezentat în pamflet pentru a arăta ce a vrut ea să spună în propriile sale 

cuvinte din 1 octombrie 1904 nu este în armonie cu aceste declaraţii. Este o renegare totală, având 
ca scop demonstrarea faptului că ea în mod deliberat nu a avut o asemenea pretenţie. În nici un caz, 
ea nu spune şi nici nu lasă să se înţeleagă că este profet. Lucrul cel mai apropiat de aceasta care se 
găseşte în cuvintele ei este că nu era „nici o controversă” cu cei care spun că este. Dar lucrul acesta 
este mai valoros din prisma declaraţiilor sale despre faptul că ar fi profet, decât cele afirmate că ea 
nu este „un profet”. 

Iar acum întreb: dacă ea nu spune că este profet şi totuşi nu era „nici o controversă” cu cei 
care spun că este, de ce să se răsfrângă o astfel de controversă asupra mea, pur şi simplu pentru că 
atunci când ea a spus „Eu nu sunt un profet”, eu am spus că am auzit-o spunând acest lucru şi îl 
cred? 



22 
 

Conferinţa Generală de la Healdsburg 
 
Următoarea declaraţie este repetată cu referire la afirmaţia mea despre comunicarea care mi-a 

parvenit cu privire la convocarea Conferinţei Generale din 1903 de la Healdsburg. Am spus că dacă 
fraţii de la Healdsburg îi vor primi cu plăcere pe delegaţi, Healdsburg va fi un loc mai bun pentru a 
întruni o Conferinţă, iar acest lucru va fi potrivit luminii de a ieşi afară din oraşe la liniştea de la 
ţară. Dar în pamflet este mai întâi prezentat un argument pentru a demonstra cum comunicarea nu 
afirmă cele spuse de mine; şi apoi comunicarea însăşi este tipărită ca dovadă că acest argument este 
adevărat, când în chiar ideea comunicării aşa cum a fost tipărită în acest pamflet, afirmă că am spus 
ceea ce am spus; şi o afirmă chiar într-un mod şi mai puternic. Priviţi cuvintele: 

În foaia volantă semnată de mine, am afirmat că această comunicare susţine că: 
„Dacă biserica de la Healdsburg îi va primi cu plăcere pe delegaţi, Healdsburg era un loc mai 

bun decât Oakland pentru a susţine Conferinţa; şi acest lucru ar fi potrivit luminii de a ieşi afară din 
oraşe etc.”. 

Comunicarea, aşa cum a fost tipărită în foaia volantă a Conferinţei Generale, spune: 
„I-am spus că dacă biserica de la Healdsburg propune că le face plăcere să îi primească pe 

delegaţi, Conferinţa va fi susţinută la Healdsburg, în cazul în care am vreo influenţă în această 
decizie; pentru că a susţine-o acolo ar fi mult mai potrivit cu lumina dată de a părăsi oraşele cât de 
mult posibil.” 

Am spus cum comunicatul afirma că dacă delegaţii erau primiţi cu plăcere, Healdsburg ar fi 
constituit un loc mai bun pentru a susţine Conferinţa. Acum găsim cum comunicatul spune că în 
acest caz, „Conferinţa VA FI SUSŢINUTĂ LA HEALDSBURG, în cazul în care am vreo influenţă 
în această decizie”. 

Am spus cum comunicatul afirma că a susţine Conferinţa în Healdsburg ar fi potrivit luminii 
de a ieşi afară din oraşe etc. Acum aflăm cum comunicatul spune că „a susţine-o acolo ar fi MULT 
MAI potrivit cu lumina dată de a părăsi oraşele”. 

Atunci, nu spune comunicatul tot ceea ce am spus că a fost spus? Şi nu o face chiar mai 
puternic? Şi privind exact la ceea ce spune, comparat cu ceea ce am spus că a fost spus, toată 
discuţia făcut în pamfletul Conferinţei Generale nu valorează nimic. 

Iar întrebării mele nu i s-a răspuns. Am întrebat: a constituit acest comunicat o Mărturie sau 
nu? Aşa cum a venit la noi, la timpul potrivit, a fost acceptată de toţi ca fiind o Mărturie şi ca o 
autoritate şi ca un sfat de urmat. Toate comitetele care fuseseră deja numite şi care lucrau în vederea 
Conferinţei la de Oakland au acceptat-o ca atare şi au încetat toate operaţiunile. 

Şi acum întreb orice adunare a adventiştilor de ziua a şaptea de pretutindeni: dacă, în aceleaşi 
circumstanţe, acest comunicat ar fi venit la voi, cum l-aţi fi privit? Ce aţi fi făcut? Nu aţi fi făcut 
exact ce am făcut şi noi? Mai ales că este afirmat: „Ar trebui susţinută” acolo, „în cazul în care am 
vreo influenţă în această decizie”? 

Este adevărat că nu avea antetul care să afirme în mod clar: „Aceasta este o Mărturie”. Dar 
nici unul dintre noi, la data respectivă, nu gândea că este necesar un asemenea antet. Dar acum se 
pare că se susţine că dacă o comunicare este scrisă ca răspuns la o întrebare, aşa cum a fost cazul 
acesteia, nu trebuie considerată a fi o Mărturie; iar cei care o primesc nu ar trebui influenţaţi de ea 
mai mult decât în cazul în care n-ar fi primit-o. Dacă acest lucru este adevărat, atunci, evident, acest 
lucru ar trebui făcut cunoscut la tot poporul, astfel încât toţi să-l poată cunoaşte şi să fie liberi de a 
lua decizii potrivit lui. 

Dar este evident faptul că un asemenea enunţ nu va fi lăsat să fie universal acceptat pentru că, 
în timpul Conferinţei Unionale de la Berrien Springs din luna prezentă, mai 1906, a fost primit un 
comunicat de la aceeaşi sursă ca răspuns la o întrebare referitoare la susţinerea unei tabere la Battle 
Creek. Iar acest comunicat a fost citit ca reprezentând o Mărturie şi ca o autoritate, ca un sfat demn 
de urmat. Cea mai mare parte a sa a fost recitită în locaşul de închinare din Battle Creek de aceeaşi 
persoană în Sabatul din 19 mai 1906 şi a fost în mod clar numit „Mărturie”. 

Acum, dacă acel comunicat referitor la Conferinţa Generală din Healdsburg din 1903 nu a 
constituit o Mărturie pentru că era scris ca răspuns la o întrebare, atunci de ce acesta, referitor la 
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tabăra de la Battle Creek din 1906 care a fost trimisă ca răspuns la o întrebare – de ce a fost privită 
ca nefiind o Mărturie, în loc de a fi în mod categoric declarată şi prezentată ca o Mărturie? Sau o 
comunicare este Mărturie numai când cineva doreşte acest lucru, iar o alta de acelaşi gen nu este 
Mărturie pentru că cineva aşa doreşte? Oricum, la întrebarea mea referitor la Healdsburg încă nu s-a 
răspuns: a fost aceea o Mărturie sau nu? Şi referitor la modul în care se desfăşoară lucrurile cu 
comunicările primite din acea sursă, ar trebuie să existe un standard recunoscut prin care să se ştie 
care este Mărturie, care reprezintă autoritate, care reprezintă un sfat demn de urmat şi care nu. 

 
 

Cei 5000 $ pentru lucrarea din sud 
 
La paginile 49-53 sunt dedicate patru pagini ale Declaraţiei unei explicări referitoare la ceea 

ce am afirmat despre ceea ce a spus Mărturia că s-a făcut, că s-a oprit trimiterea celor 5000 dolari de 
la a merge în sud. Iată ce declara acea Mărturie, la 19 iulie 1905: 

„După ce am văzut această scenă, m-am trezit şi m-am aşteptat ca totul să se petreacă după 
cum mi-a fost prezentat. Atunci când prezbiterul Haskell mi-a spus despre greutatea în care se 
găsesc în lucrarea din sud, am spus: ‚Ai credinţă în Dumnezeu. Vei pleca de la această adunare cu 
5000 de dolari pentru sprijinirea bisericii!’. 

I-am scris prezbiterului Daniells, sugerându-i că acest lucru ar trebui făcut. Dar Wille nu a 
văzut că problema ar trebui rezolvată astfel, deoarece prezbiterul Daniells şi alţii erau la acea dată 
foarte descurajaţi în ceea ce priveşte condiţiile lucrurilor din Battle Creek. Aşa că i-am spus să nu 
mai transmită acea notă. 

Dar nu m-am putut odihni. Eram răvăşită şi nu-mi puteam găsi pacea minţii pentru că fusesem 
instruită că aveam o solie pentru fraţii noştri din conducere…” 

Dar respinge declaraţia pamfletului Conferinţei Generale cele spuse de mine? În loc acesta să 
fie cazul, ceea ce am spus este de fapt întărit la pagina 50. Dar de ce nu era mai uşor să fi scris trei 
cuvinte: „Aşa am făcut” şi să o numească lămurit o mărturisire decât să scrie douăsprezece mii de 
cuvinte şi să o numească „respingere”? 

 
 

Contul descoperit 
 
Apoi, referitor la cei 3000 dolari descoperiţi: aici, din nou, se construieşte o argumentaţie 

lungă şi sunt tipărite documente pentru a arăta că ceea ce am spus nu numai că nu este adevărat, dar 
nici nu putea fi adevărat. Dar simplul adevăr este că documentele care au fost tipărite nu sunt în nici 
un caz cele la care m-am referit. Dacă acestea două ar fi fost singurele eu nu aş fi spus nimic 
referitor la acest subiect. Comunicatul la care m-am referit prima dată a fost adresat Consiliului de 
conducere a instituţiei. Ambele comunicări ce sunt tipărite în acest pamflet sunt adresate unui 
individ. Foaia volantă semnată de mine spună cum comunicatul la care mă refer a „venit pentru 
Consiliul de conducere”. Şi toate trimiterile pe care le-am făcut arată că era vorba despre un 
comunicat pentru Consiliul de conducere şi că l-am privit ca atare. Dar ei au găsit un cu totul alt 
comunicat care fusese adresat numai unui individ şi nu Consiliului de conducere, care, bineînţeles, 
nu afirmă ceea ce am citat şi, de aceea, nu reprezintă deloc primul comunicat la cere m-am referit. 
Şi, pe baza acelui alt comunicat ei au emis acest însemnat argument şi această importantă 
„respingere”! Aceasta înseamnă că întreaga lor argumentaţie şi „respingere” este pur şi simplu în 
aer. Nu răspunde, nici nu atinge şi cu atât mai puţin nu răspunde la ceea ce am afirmat la acel punct. 

Cea de-a doua comunicare – cea din 7 septembrie 1903 – aşa cum a fost publicată de 
Comitetul Conferinţei Generale, afirmă: 

„Cred că poziţia pe care Consiliul de conducere ţi-a cerut s-o ocupi ca preşedinte al Consiliul 
de conducere, sfătuitor al şcolii şi lucrător în câmpul educaţional, reprezintă poziţia pe care ar trebui 
s-o ocupi.” 

Aceasta a fost decizia luată de Consiliul de conducere şi aceasta a fost oprită de prima 
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comunicare – cea adresată Consiliului de conducere – la care m-am referit în foaia mea volantă. Şi, 
în cadrul acelei comunicări către Consiliul de conducere acest aranjament al lor a fost oprit datorită 
epuizării contului care nu fusese epuizat. Şi acest prim comunicat din 7 septembrie a anunţat 
anularea celor spuse în cel dintâi la care m-am referit. Mai departe, potrivit cu acest al doilea, el 
afirmă: 

„Nu am nici un cuvânt de dezaprobare împotriva fratelui… Până când aceste chestiuni nu sunt 
finalizate şi cercetate în mod critic, să nu apară nici o pată pe imaginea lui. Lăsaţi-l să vorbească 
pentru el însuşi.” 

Primul comunicat la care mă refer nu a vorbit astfel, ci pe un alt ton. Iar diferenţa dintre 
acestea era atât de evidentă în acest punct şi altele, încât acest frate îşi poate aminti că i-am spus la 
vremea respectivă în legătură cu această chestiune: „Acum, frate…, ia aceste două documente şi 
alătură-le astfel încât să nu fie despărţite; astfel încât să ai mereu dovada tangibilă a ceea ce 
reprezintă o Mărturie şi ce nu”. 

Şi, de asemenea, când veţi investiga veţi descoperi că adevărul este că acel comunicat la care 
mă refer a fost trimis Consiliului de conducere, a fost primit de preşedintele Consiliului de 
conducere şi a fost luat în considerare de Consiliul de conducere în circumstanţele şi situaţia pe care 
le-am descris. Şi când va fi găsit acel comunicat se va vedea că deţine cuvintele despre care am spus 
că le-a afirmat. Iar membrii Consiliului de conducere care au fost adunaţi în acea zi pe pajişte când 
a fost citit comunicatul îşi vor aminti cu uşurinţă ocazia şi circumstanţele şi, de asemenea, cuvintele 
care au fost rostite de secretarul Consiliului de conducere şi de bibliotecarul instituţiei despre care 
am afirmat că le-au rostit. 

Memoria mea nu este goală şi perfidă după cum o descrie pamfletul lor. S-a demonstrat că am 
avut dreptate referitor la afirmaţia „Eu nu sunt profet”. Propriul lor document demonstrează că era 
adevărat ceea ce a afirmat comunicatul referitor la Conferinţa de la Healdsburg. A fost de asemenea 
corect şi în ceea ce priveşte cei 5000 de dolari pentru lucrarea din sud. Şi când se va găsi şi celălalt 
document, el va demonstra de asemenea că memoria mea este bună în ceea ce priveşte cele 
afirmate. 

Cineva poate întreba: „De ce nu ai păstrat o copie?”. Nu am nevoie de nici o copie pentru a o 
folosi pentru mine însumi; şi cum să-mi fi imaginat că se vor întâmpla astfel de lucruri care vor 
necesita o copie? Dincolo de aceasta, întâmplarea nu este atât de neobişnuită încât dacă acel 
comunicat nu se va găsi afirmaţiile mele vor fi nule. Ne stă la îndemână o altă întâmplare foarte 
asemănătoare care ilustrează principiul şi ceea ce am afirmat anterior şi care răspunde dorinţei 
oricărei persoane pentru „dovezi”. 

Întâmplarea este următoarea: 
Unui frate i-a fost trimis un comunicat prin care era mustrat pentru ridicarea „unei clădiri” sau 

„unor clădiri” într-un anumit loc. Dar nici o „clădire” nu fusese ridicată în acel loc. Într-o altă 
referire la aceasta, un comunicat din Geelond, Victoria, 10 martie 1900, copiat 24 martie 1900, 
afirmă: 

„Atâţia bani nu ar trebui folosiţi în ridicarea de clădiri într-o localitate, ci ar trebui folosiţi 
pentru lucrarea din alte câmpuri.” 

Dar în comunicatul din 28 octombrie 1903, sanatoriul „Elmshaven”, California, copiat în 4 
noiembrie 1903, referitor la aceasta se afirmă: 

„În viziuni de noapte mi-au fost prezentate mari clădiri. Am crezut că fuseseră ridicate şi ţi-
am scris imediat despre aceasta. Dar am aflat ulterior că nu fuseseră construite.” 

A existat un comunicat care spunea că fuseseră ridicate clădirile sau clădirea şi că „atâţia bani 
nu ar trebui folosiţi în ridicarea de clădiri într-o localitate”. Dar nu fusese ridicată nici o clădire în 
acea localitate şi astfel de clădiri nu fuseseră ridicate în nici o localitate. Şi nici un ban, cu atât mai 
puţin „atâţia bani”, nu fuseseră „folosiţi”. Iar ultimul comunicat afirmă în mod clar că „nu fuseseră 
construite” clădirile sau clădirea la care se referea cel precedent. 

Acum, ideea este, şi întrebarea mea este: atunci când fratele respectiv a primit comunicatul 
care îl mustra pentru că a ridicat acele clădiri şi pentru că „atâţia bani” fuseseră cheltuiţi, în 
condiţiile în care nu fusese ridicată nici o clădire şi nici un ban nu fusese „astfel” folosit, ar fi putut 
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el să afirme că toate acestea erau adevărate şi să mărturisească faptul că el a făcut acest lucru, când 
el şi toţi ceilalţi ştiau că aşa ceva nu fusese înfăptuit? Dacă da, atunci cum ar fi trebuit el s-o facă? 
Cum ar fi putut să fie fidel adevărului şi lui însuşi şi să recunoască acel comunicat ca adevărat şi să 
mărturisească faptul că a ridicat acele clădiri şi a folosit „atâţia bani”, când, prin fiecare facultate şi 
raţiune pe care o are, prin fiecare dovadă posibilă el ştia că acest lucru nu fusese înfăptuit? Şi apoi, 
la trei ani şi jumătate, vine un alt comunicat scris de aceeaşi mână care afirmă că clădirile „nu 
fuseseră construite”! Să presupunem că ar fi mărturisit lucrul acesta; apoi, atunci când celălalt 
comunicat a spus că „nu fuseseră construite”, ce ar fi făcut cu acea mărturisire? Ar fi trebuit să-şi 
mărturisească mărturisirea? 

Acum, acest lucru nu înseamnă că ea nu a văzut în viziune ce a afirmat că a văzut. Se poate 
admite fără probleme că a văzut o clădire sau clădiri. Dar comunicatul nu prezintă ce fusese văzut. 
Comunicatul prezintă ce a fost şi ce „nu fusese” făcut. Comunicatul prezintă clădiri ridicate şi 
„atâţia bani” folosiţi. Citiţi din nou cuvintele: 

„Atâţia bani nu ar trebui folosiţi în ridicarea de clădiri într-o localitate”; 
„Am crezut că fuseseră ridicate”; 
„Dar am aflat ulterior că nu fuseseră construite”. 
Atunci nu este clar că ceea ce a crezut fusese o greşeală? Şi ceea ce fusese scris atunci nu 

fusese o greşeală? Şi cum a „aflat ulterior” că acea clădire nu fusese ridicată? Bineînţeles, datorită 
adevărului faptelor. Dar în acelaşi fel, fratele care a fost mustrat pentru ridicarea clădirii a ştiut de la 
început că „nu fuseseră construite” şi că „atâţia bani” nu fuseseră folosiţi. Atunci cum să 
mărturisească el că a făcut toate acestea? Cum ar fi putut să recunoască drept adevărat ceea ce 
fusese scris? 

Acum, acest incident şi celelalte pe care le-am citat sunt suficiente pentru a ilustra faptul şi 
adevărul că în aceste scrieri există greşeli indiscutabile şi că asemenea greşeli fac ca imposibilă 
pentru mine acceptarea că tot ceea ce este scris şi trimis din acea sursă reprezintă pe deplin cuvântul 
Domnului care trebuie acceptat pe loc şi fără vreo întrebare sau ezitare sau vreun alt gând în afară 
de acesta. Şi atunci când, prin experienţă, am fost forţat să recunosc acestea, mi-a fost imposibil să 
le mai folosesc în public şi în general, să modelez calea oamenilor după ele sau potrivit planurilor 
ideilor generale. 

Aceste fapte îmi demonstrează că aceste comunicate trebuie lăsate la conştiinţa individului, 
numai între el şi Dumnezeu; pentru ca el să le cerceteze numai între el şi Dumnezeu şi să fie 
călăuzit numai de Domnul în adevărul lucrurilor care sunt scrise. Aceasta este poziţia pe care am 
fost obligat să o iau datorită faptelor consumate. Ştiind ce trebuie să fac, aceasta este singura poziţie 
pe care o pot lua, pentru a fi sincer cu mine însumi şi cu ceilalţi. Fie că le place fraţilor mei sau nu, 
aceasta nu contează; eu trebuie să-L slujesc pe Dumnezeu mai presus de toţi; şi trebuie să-L slujesc 
în spirit şi în adevăr. 

 
 

Nu un întreg şpalt; 
numai câteva pagini 

 
Apoi, referitor la şpaltul chestiunii întoarse şi reprimate. Foaia volantă a Conferinţei Generale 

afirmă în mod clar că nu este vorba de un întreg şpalt, ci de numai 78 de rânduri. Dar 78 de rânduri 
reprezintă mai mult de două pagini. Şi, de vreme ce ei recunosc astfel că pagini întregi sunt în acest 
mod afectate, voi mărturisi de bună voie în mod direct că am greşit afirmând că este vorba de un 
întreg şpalt şi voi spune numai „câteva pagini”. Dar principiul implicat este acelaşi, indiferent dacă 
este vorba de câteva pagini sau de un întreg şpalt. Şi acest lucru este atât de uşor de observat, de 
vreme ce pamfletul Conferinţei Generale a fost publicat, principiul a fost foarte bine afirmat de 
câteva persoane prin afirmaţia potrivit căreia: „Dacă tot textul reprezenta o Mărturie şi o solie de la 
Domnul, atunci cine ar avea dreptul de a o revizui şi astfel, de a afecta pagini întregi din conţinut? 
Sau, cine ar avea măcar dreptul de a o revizui?”. 
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Nu este ceva nou pentru această 
denominaţiune 

 
Acum, sunt nevoit să afirm că această poziţie pe care mă văd nevoit să o iau – că nu tot 

reprezintă Mărturie – chiar dacă este nouă pentru mine, nu este nouă pentru alţii care se găsesc în 
poziţii mult mai importante decât am fost eu şi nici pentru denominaţiune. În 1883, în 
„Suplimentul” „Review and Herald” din 14 august a fost tipărită o relatare despre un frate care a 
fost mustrat de sora White pentru un comportament faţă de care era total nevinovat. Mustrarea 
fusese făcută acestui frate pe baza informaţiei primite de la o altă persoană. Dar informaţia era 
greşită atât în ceea ce priveşte persoana cât şi locul. Cuvintele acestui frate din „Supliment” sunt 
următoarele: 

„Cu toate că este o neînţelegere, se întâmplă să fiu persoana mustrată în locul celei căreia îi 
era destinată mustrarea şi care o merita pe drept… Ea avea, după cum a presupus, cele mai bune 
motive pentru a crede că cel care a informat-o i-a spus adevărul. Şi, cu adevărat, avea; dar a greşit în 
ceea ce priveşte numele persoanei. Tot ceea ce a afirmat a fost adevărat în ceea ce priveşte o altă 
persoană, cu toate că incidentul nu a avut loc la…” (numele locului care apare în mustrare). 

Vă rog să nu uitaţi că aceasta a fost tipărită cu aprobare în „Suplimentul” din „Review and 
Herald”, publicaţia denominaţională. De aceea, acest lucru va rămâne pentru totdeauna ca o 
chestiune denominaţională aprobată. Şi referitor la aceasta, întrebarea mea rămâne la fel de 
pertinentă şi de reală ca şi celelalte care mi-au atras atenţia în propria mea experienţă: a fost aceea o 
Mărturie sau nu? Ar fi trebuit acel frate să o privească drept o Mărturie? Dacă da, cum era el faţă de 
ea? Mustrarea i-a fost adresată lui personal; l-a dojenit pe el personal, în condiţiile în care nu el era 
persoana reală. Mustrarea a fost făcută pe baza informaţiei oferite de o altă persoană. Informaţia a 
fost greşită. Şi această chestiune fost tipărită în acel „Supliment” pentru a explica faptul că acea 
mustrare nu reprezenta rezultatul unei viziuni. Dar a fost dată ca mustrare pentru acel frate. Şi 
oricare ar fi fost circumstanţele la care se referea, nu el era cel în cauză. Iar întrebarea rămâne: era 
aceea o Mărturie? Trebuie ca acel frate să o primească drept o Mărturie şi să spună că este 
adevărată, să mărturisească şi să se predea, în condiţiile în care, prin fiecare facultate şi raţiune pe 
care o avea, el ştia că nu era deloc adevărat în ceea ce-l privea? Şi ştiu că în 1903 s-a petrecut un alt 
lucru asemănător. Şi întrucât Comitetul Conferinţei Generale insistă în mod public să afle cum de 
ştiu acest lucru, pot spune şi aceasta. 

Nu se poate spune despre această mustrare că nu a fost scrisă ci numai spusă fratelui 
respectiv. Pentru că nu a fost publicat în „Review and Herald” din 10 mai 1906, pag. 10, prima 
coloană, faptul că este „demonstrat” „că Mărturiile, scrisorile, acţiunile simbolice şi declaraţiile 
verbale ale unui profet au toate aceeaşi putere”? 

Acum, este bine să afirm acest adevăr într-un alt mod: poziţia pe care o am acum eu faţă de 
Mărturii nu există în denominaţiune. Dar ea nu este veche, în sensul că ar fi existat şi apoi a dispărut 
cu mult timp în urmă. Este poziţia de astăzi a unor oameni care se mişcă astăzi în cercurile 
Conferinţei Generale şi care deţin încrederea administraţiei Conferinţei Generale. Da, a unor 
oameni care au fost prezenţi şi activi în ultimul consiliu al Comitetului Conferinţei Generale, în 
aprilie 1906. 

Iată o declaraţie care mi-a fost scrisă într-o scrisoare din 18 decembrie 1905: 
„Ştii că Mărturiile surorii White sunt de la Domnul. Ştii, de asemenea, cum să faci deosebire 

între manipulările pe care oamenii le fac cu aceste Mărturii şi ceea ce Mărturiile afirmă de fapt.” 
Şi acest lucru a fost scris de un frate care, repet, se mişcă astăzi în cercurile Conferinţei 

Generale şi care deţine încrederea administraţiei Conferinţei Generale. El are dreptul de a se mişca 
în cercurile Conferinţei Generale şi de a deţine încrederea administraţiei Conferinţei Generale. Dar 
nu îi voi face numele public, pentru ca, de îndată ce ar fi aflat, să fie dat afară. Nu am nimic să-i 
reproşez pentru faptul că recunoaşte că oamenii manipulează Mărturiile; şi că trebuie făcută o 
deosebire între manipularea oamenilor şi Mărturii. Acesta este adevărul. 

Iată o declaraţie a unui alt frate: 
„Atunci când Dumnezeu vorbeşte prin ei (prin profeţi), dacă ei oferă acea lumină în mod clar 
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şi cu credincioşie aceea este lumină de la Domnul; dar dacă vorbesc după raţiunea lor, ei sunt supuşi 
greşelii. Atunci când scriu despre un lucru important şi vorbesc despre un lucru important, există 
posibilitatea naşterii confuziei din acele rânduri, iar acest lucru s-a întâmplat; nu am nici o 
îndoială.” 

Iată o altă declaraţie: „Am afirmat că există lucruri în Mărturii referitoare la mine pe care nu 
le-am putut înţelege şi că nu am încurcat lucrurile pe care nu le-am înţeles şi nu am putut să văd că 
greşeam. Aceasta este poziţia pe care am avut-o la fel de categoric ca şi… şi aceasta este poziţia pe 
care continui să o am.” 

Repet că toate aceste trei declaraţii au fost scrise nu cu mult timp în urmă, referitor la aceste 
chestiuni, de fraţi care deţin încrederea şi deplina recunoaştere a administraţiei Conferinţei Generale 
de astăzi. Şi în Sabatul din 19 mai 1906 s-a predicat în locaşul de adunare din Battle Creek, în chiar 
prezenţa preşedintelui Conferinţei Generale, o predică de către unul din membrii Comitetului 
Conferinţei Generale în care a afirmat: 

„Nu a existat nici un profet ale cărui toate cuvinte să fi fost inspirate.” 
„Cu greu găsim cazul vreunui profet care să nu facă greşeli.” 
Acum, în condiţiile în care aceşti fraţi au aceleaşi puncte de vedere referitoare la Mărturii pe 

care am fost forţat să le îmbrăţişez şi eu, de ce eu trebuie să fiu dat afară şi condamnat în aşa fel 
încât de abia dacă mi se mai spune „frate”, în timp ce ei ocupă poziţii de încredere şi deţin înalte 
responsabilităţi şi sunt priviţi cu toată încrederea de administraţia Conferinţei Generale? Am ştiut de 
ani de zile că fraţi din conducere au avut această poziţie; dar în toţi aceşti ani nu am crezut că aveau 
dreptate. Nu am fost niciodată împotriva lor pentru că le-am recunoscut dreptul de a crede pentru ei 
înşişi acestea potrivit modului în care văd lucrurile; dar nu am crezut că aveau dreptate. Eu credeam 
că nu trebuie să recunoaştem că au existat greşeli în ceea ce a fost scris şi trimis din sursa 
Mărturiilor; şi am acţionat numai potrivit acestui punct de vedere. 

 
 

O mărturisire 
 
Acum nu am nici o îndoială că atunci când aveam acest punct de vedere modul în care 

foloseam în mod public Mărturiile în legătură cu consiliile de conducere, comitetele şi managerii 
instituţiilor trebuie să le fi îngreunat munca ce era deja atât de dificilă. Dar acum, fiecărui frate de 
oriunde în lume a cărui lucrare a fost îngreunată sau care a fost supus unei presiuni nepotrivite prin 
modul în care am folosit Mărturiile, le mărturisesc că priveam greşit şi că am greşit; şi le cer iertare 
în toată umilinţa. Şi aceştia sunt fraţii cărora le datorez în mod deosebit această mărturisire: 

O. A. Olsen, G. A. Irwin, John I. Gibson, C. H. Jones, A., R. Henry, Harmon Lindsay, W. C: 
Sisley, C. D. Rhodes.  

Credeam că atunci când vine un comunicat care lasă de înţeles că este o Mărturie, este drept 
să o accept, să renunţ la tot şi să mă întorc categoric, fără nici o întrebare, atunci când ştim ce a fost 
afirmat, fie că înţelegeam sau nu. Şi am acţionat strict şi consecvent potrivit acestui punct de 
vedere. Dar, aşa cum am afirmat, faptele şi experienţele m-au forţat să renunţ la această poziţie şi să 
adopt o poziţie pe care ştiam că o îmbrăţişaseră de mult timp mulţi dintre fraţii din conducere: şi 
anume, că trebuie recunoscut faptul că s-au făcut greşeli, că oamenii manipulează Mărturiile şi că 
nu este sănătos ca oamenii să fie ţinuţi sub obligaţia de a mărturisi ceva sau vreo schimbare a căii 
lor datorită unei Mărturii pe care nu o înţeleg şi atunci când nu pot vedea că au greşit. 

Acum, de ce trebuie făcută toată această agitaţie pentru mine în acest lucru, când tot ceea ce 
am făcut a fost de a-mi schimba atitudinea de neînţelegere cu fraţii din conducere şi acum stau pe 
aceeaşi poziţie în care ei au stat toţi aceşti ani? Acesta este un lucru pe care nu-l înţeleg. Pentru că 
le-am spus deschis şi lămurit tuturor schimbarea pe care am fost nevoit s-o fac şi motivul pentru 
aceasta, în timp ce ceilalţi fraţi poate că nu au făcut acest lucru atât de deschis? Acesta este 
motivul? 

Dacă am putut fi respectat de administraţia şi de Comitetul Conferinţei Generale şi de 
denominaţiune în toţi aceşti ani în care am avut poziţia care diferea de cea a multor fraţi din 
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conducere, de ce trebuie să fiu acum izgonit şi privit ca un paria pentru că m-am văzut forţat să fiu 
de acord cu ei şi să accept poziţia pe care ştiu că au îmbrăţişat-o atâţia ani mulţi fraţi din conducere, 
ale căror citate anterioare arată că încă este îmbrăţişată de fraţi care deţin astăzi încrederea şi 
respectul şi onoarea administraţiei Conferinţei Generale şi a denominaţiunii? Trebuie privit ca pe o 
onoare a fi în dezacord cu fraţii din conducere şi o dezonoare a fi de acord cu ei în ceea ce priveşte 
Mărturiile? De ce aşa eu nu pot să înţeleg. Când toţi ceilalţi au această poziţie şi sunt încă priviţi ca 
loiali Soliei Îngerului al Treilea, de ce nu pot avea şi eu aceeaşi poziţie şi să fiu loial Soliei Îngerului 
la Treilea? 

Şi acum, privind la toate aceste adevăruri şi fapte clare, atunci când este oferită o Mărturie nu 
mai este posibil ca persoanele să poată gândi şi să se roage pentru a fi învăţaţi şi călăuziţi de 
Domnul referitor la aceasta, fără ca alţii să ia Mărturia şi să o publice, să exercite presiune asupra 
oamenilor, pretinzând mărturisire şi predare şi, dacă acest lucru nu este realizat pentru satisfacţia 
lor, atunci persoanelor în cauză să le fie excluse orice stimă şi consideraţie? Pledez pentru libertatea 
conştiinţei individuale, chiar şi sub Mărturii. Şi nu demonstrează faptele şi adevărurile 
înregistrărilor de netăgăduit că trebuie să existe o astfel de posibilitate? Va fi recunoscută sau 
refuzată de către denominaţiunea adventistă de ziua a şaptea? 

 
 

Un lucru mult mai periculos 
 
Afirm din nou că nu am spus nimic împotriva Spiritului profetic. Nu am spus nimic împotriva 

Spiritului profetic aşa cum s-a manifestat prin sora White. Recunosc acest lucru astăzi şi o voi face 
întotdeauna. Iar dacă sora White ar fi fost lăsată în pace cu ea însăşi şi cu Dumnezeu pentru a primi 
de la Domnul ceea ce El avea să-i dea nu ar fi existat niciodată această problemă. Dar, în loc de a 
face aceasta, timp de ani şi ani, bărbaţi şi femei din toată lumea şi bărbaţi din comitetele generale şi 
ale administraţiei Conferinţelor locale şi ale instituţiilor, în loc de a privi numai la Domnul pentru 
călăuzire, înţelepciune, în loc de a-L lăsa pe Domnul să trimită pe calea Sa, la timpul Său, prin solul 
Său ales ceea ce avea de spus, ei au mers la ea cu problemele lor, cu nedumeririle lor, cu 
dificultăţile lor şi cu planurile lor de tot felul şi au privit la ea pentru călăuzire, pentru înţelepciune 
şi pentru înţelegere, pentru fiecare detaliu al lucrării lor de zi cu zi. Şi de multe ori, oamenii au mers 
la ea pentru a obţine o aprobare sau vreun cuvânt pe care să-l poată folosi ca aprobare a ceea ce ai 
deja plănuiseră. Eu, şi cu siguranţă mulţi alţii, am auzit-o de mai mult decât o dată protestând 
vehement împotriva tuturor acestor lucruri. Şi este bine ca acest protest să fie cunoscut pretutindeni, 
nu numai pentru că este dăunător în multe feluri pentru popor, dar este unul dintre cele mai 
periculoase lucruri pe care le poate face cineva faţă de Dumnezeu. Şi dacă această cale rea a atâtor 
oameni, comitete şi manageri de pe tot pământul nu a ajuns deocamdată la stadiul descris în 
Ezechiel 14:1-5, este suficient de aproape pentru a considera cu rugăciune acele versete. Cuvântul 
este acesta: 

„Câţiva din bătrânii lui Israel au venit la mine şi au şezut înaintea mea. Şi Cuvântul Domnului 
mi-a vorbit astfel: ‚Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi privesc spre ceea ce i-a 
făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu întrebat de ei? De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: Aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă şi care 
priveşte spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni la profet, Eu, Domnul, îi voi 
răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel 
care s-au depărtat de Mine prin toţi idolii lor.” 

Aceste versete arată că unul din cele mai periculoase lucruri pe care poporul, chiar „bătrânii 
lui Israel” le pot face, este de a merge la profet pentru a întreba. Pentru că atunci când fac acest 
lucru, pe cât este de sigur că tolerează în inimi propriile lor dorinţe sau că şi-au format propriile 
planuri, tot atât de adevărat este că li se va răspunde potrivit propriilor lor dorinţe din inimă. 
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Calea cea adevărată 
 
Nu, în loc de a proceda astfel, fiecare să meargă direct la Dumnezeu şi să-L slujească pe El, să 

I se roage Lui şi să-L lase pe El să răspundă aşa cum va alege El. Iar El va răspunde; şi o va face 
într-un mod în care cei ce caută vor şti că El este Cel care a răspuns. 

Iată un exemplu care s-a consumat nu cu mult timp în urmă: un frate din New York era foarte 
îngrijorat cu privire la ceea ce i s-ar putea întâmpla pe o cale pe care se părea obligat să o urmeze. 
S-a dus în camera sa din New York şi L-a căutat pe Dumnezeu cu toată inima lui întreaga zi. Înainte 
ca ziua să se sfârşească a găsit pace pentru sufletul şi inima lui şi ştia că totul va fi bine, cu toate că 
nu avea nici o idee despre modul în care vor decurge lucrurile. A mers pe calea de care îi era atâta 
groază. Atunci când a ajuns la final şi timpul a venit, la acel loc şi în acelaşi timp, celor care erau 
implicaţi în toată chestiunea, le-a parvenit o Mărturie care lămurea totul şi îl elibera pe fratele 
respectiv de presiunea sub care fusese supus în toţi aceşti ani. Iar acea Mărturie fusese scrisă în 
California, în chiar acea zi în care acel frate Îl căuta din toată inima şi se ruga Domnului în camera 
sa din New York. 

A avut acel frate vreo îndoială că Mărturia a fost de la Domnul? Au avut ceilalţi, care ştiau 
cazul, vreo problemă în a recunoaşte că acesta era un răspuns de la Domnul? Orice om din lume să 
facă asemenea fratelui din New York şi nu va mai exista nici o îndoială faţă de Mărturii; Dumnezeu 
Îşi va ocupa locul; solii Săi îşi vor avea locul lor; poporul va fi poporul Său, iar Dumnezeu Însuşi va 
fi Dumnezeul lor. 

Dar când poporul merge la sol în loc de a merge la Dumnezeu, atunci aşează solul în locul lui 
Dumnezeu, iar rezultatul nu poate fi altul decât piedica şi confuzia. Şi cu cât vor fi mai mulţi care 
vor face acest lucru, cu atât mai multe piedici şi dificultăţi vor exista. 

 
 

Preşedinţia Conferinţei Generale 
 
Referitor la preşedinţia Conferinţei Generale fără constituţie: la pagina 19 a foii volante 

semnată de mine am afirmat că „fără nici o autoritate, ci direct împotriva cuvintelor clare ale 
constituţiei” „doi oameni sau trei oameni ori patru oameni sau câţiva oameni aş spune” „şi-au luat 
dreptul de a te alege pe tine preşedinte şi pe fratele Prescott vicepreşedinte ai Conferinţei Generale”. 

Acum, care este respingerea acestui lucru? Iat-o: „Cum de ştie prezbiterul Jones că acest lucru 
a fost făcut? Ce dovadă oferă el că acest lucru s-a făcut? Singurul document care conţine dovadă la 
acest punct este înregistrarea procedurilor întâlnirilor Comitetului Conferinţei Generale. Nu există 
nici un rând ca dovadă în notă care să arate că el (prezbiterul Daniells) a fost vreodată ales 
preşedinte al Conferinţei Generale până la Conferinţa de la Oakland.” 

Recunosc că nu există nici un rând ca dovadă în notele sau în înregistrarea procedurilor 
Comitetului Conferinţei Generale care să arate acest lucru. Potrivit cuvintelor acestei „Declaraţii” 
voi merge până acolo încât să admit că nici măcar nu a fost „ales” de doi, trei sau patru oameni. 
Deoarece cuvântul „ales” implică, bineînţeles, o moţiune sau un vot. Şi, pentru că acest cuvânt 
„ales” cu implicaţiile lui este în atât de puternice cuvinte „respins”, voi accepta respingerea în ceea 
ce priveşte acel cuvânt şi în locul lui afirm: fără nici o autoritate, ci direct împotriva constituţiei şi 
fără nici o formă de alegere, preşedinţia Conferinţei Generale a fost asumată de prezbiterul A. G. 
Daniells înainte de Conferinţa Generală din 1903. 

Acum, referitor la întrebarea din „Declaraţie”: „Cum ştie prezbiterul Jones că lucrul acesta a 
fost făcut? Ce dovadă oferă el că acest lucru s-a făcut?”. Răspund: ştiu din însăşi declaraţia 
prezbiterului Daniells. Dacă a uitat-o, îi voi aminti de ocazie, pentru a-şi putea aminti: între clădirea 
principală a Pacific Press şi casa de adunare din Oakland, California, în 1903 a existat o casă. La 
acea vreme, partea din spate a primului etaj era Capela Pacific Press. Într-o zi, înaintea deschiderii 
lucrărilor Conferinţei Generale din 1903, fratele Daniells a convocat în această capelă o întâlnire a 
membrilor Comitetului Conferinţei Generale care erau în Oakland. Şi în cadrul acelei întâlniri a 
Comitetului Conferinţei Generale îşi poate aminti cu siguranţă că, aşa cum eram adunaţi la dreapta 
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amvonului în colţul de sud-est din acea capelă, el ne-a spus că a devenit preşedinte al Conferinţei 
Generale. Cu siguranţă, frate Daniells, nu se poate să fi uitat acest lucru. Iar acum, îţi poţi cu 
siguranţă aminti că, în prezenţa fraţilor adunaţi, ţi-am spus: „Nu ai nici un drept să faci aceasta!”. 

Iată „cum” am ştiut iniţial. Dar acum ştiu şi datorită unei alte dovezi: în „Review and Herald” 
din 30 decembrie 1902, începând de la pagina 6 şi până la pagina 7 există o declaraţie scrisă şi 
semnată de fratele Daniells. Titlul acestei declaraţii este „Următoarea Sesiune a Conferinţei 
Generale”. În această declaraţie se afirmă: „Este acum sigur că următoarea sesiune a Conferinţei 
Generale se va ţine în California, 27 martie – 13 aprilie 1903”. Încheie cu citate ale unor părţi din 
Constituţia de atunci a Conferinţei Generale referitor la „membri, voturi şi delegaţi”. Iar la sfârşitul 
acelei declaraţii care făcea referire numai la Conferinţe Generală există următorul nume şi titlu, în 
exact următoarea formă şi următoarele cuvinte: „A. G. Daniells, preşedinte al Conferinţei 
Generale”. 

Din nou: în „Review and Herald” din 17 februarie 1903, în mijlocul coloanei de pe ultima 
pagină există o „notificare formală” de 12 rânduri către tot poporul nostru, că cea de-a 35-a sesiune 
a Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea se va reuni în Oakland, Cal., la 27 martie 
1903. Această „notificare formală” este intitulată „Conferinţa Generală” şi este semnat astfel: „A. 
G. Daniells, preşedinte”. 

Iată „cum” „ştiu” şi aceasta este „dovada” pe care o ofer, că înainte de Conferinţa Generală 
din 1903 de la Oakland, California, prezbiterul Daniells a deţinut poziţia şi titlul de „preşedinte al 
Conferinţei Generale”. 

Oricum, Comitetul Conferinţei Generale a afirmat cu solemnitate că el nu a fost „ales” nici de 
„doi oameni” adunaţi. Potrivit propriei lor „Declaraţii”, chestiunea este adusă la un final cu 
concluzia că el a devenit preşedinte prin acţiunea unui singur om. Şi acest lucru fiind adevărat, acel 
singur om nu poate fi altul decât el însuşi. 

Acum eu, ştiind din propriile sale cuvinte rostite de bună voie că a devenit preşedintele 
Conferinţei Generale, nu am avut inima să cred că a făcut acest lucru de la sine putere, fără nici 
măcar un fel de vot al cel puţin câtorva fraţi. Dar, de vreme ce el ne-a spus înainte de adunarea 
Conferinţei de la Oakland din 1903 că mai înainte el a devenit preşedintele Conferinţei Generale şi, 
de vreme ce în „Review and Herald” a publicat de două ori înainte de Conferinţa Generală că este 
„preşedintele Conferinţei Generale”, iar acum el şi Comitetul Conferinţei Generale, în această 
declaraţie, insistă că el nu a fost „ales” nici de „doi” sau trei sau patru oameni adunaţi, atunci aceste 
lucruri sileşte pe toată lumea să vadă că fără nici o autoritate şi direct împotriva cuvintelor clare ale 
Constituţiei şi-a luat dreptul de a-şi asuma titlul şi slujba de „preşedinte al Conferinţei Generale”. 
Dar acest lucru este mai rău decât acela de a fi ales fără autoritate. Şi dacă ar fi fost „ales” numai de 
câţiva oameni era atât de grav că nici nu mă puteam gândi la aceasta. Dar, din propriile sale cuvinte 
pe care ni le-a spus în capela din Pacific Press din acea zi şi mai ales din cuvintele pe care le-a 
publicat de două ori în „Review and Herald”, această respingere reprezintă o mărturisire a unui 
lucru şi mai clar decât m-am gândit să-i spun. 

Atunci când ni l-a spus în capela de la Pacific Press, cu toate că i-am spus atunci că nu are 
dreptul de a face aşa ceva, nu am putut să cred decât că un număr mic de oameni sau cel puţin un 
om a fost implicat cu el în această faptă şi că a avut o parte în decizia sau sfatul pe care i l-a acordat; 
şi că, de aceea, în vreun fel, prin intermediul a câtorva oameni, el a fost ales. Dar iată! Această 
caritabilă considerare a mea este „respinsă” cu puternicele cuvinte ale celui care neagă „că a fost 
vreodată ales preşedinte al Conferinţei Generale până la Conferinţa de la Oakland şi că a fost ales 
de însăşi Conferinţa aflată în sesiune”. Şi astfel, toţi cei ce au auzit acea declaraţie din capela 
Pacific Press şi toţi cei care ştiau cele petrecute mai înainte şi toţi cei care au citit propriile lui 
cuvinte publicate în „Review and Herald”, sunt acum siliţi să recunoască faptul că acest lucru îi 
aparţine în exclusivitate propriei sale voinţe, fără nici un fel de autoritate şi în mod direct împotriva 
cuvintelor clare ale Constituţiei, prin care şi-a asumat titlul şi slujba de preşedinte al Conferinţei 
Generale. 

De aceea, respingerea lor a ceea ce am afirmat, se reduce la următoarele: „El nu a fost ales 
niciodată preşedinte al Conferinţei Generale până la Conferinţa de la Oakland”; el şi-a asumat-o. 
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Acest lucru rău pe care îl susţine ca adevărat prezbiterul Jones, nu a fost făcut niciodată; a fost făcut 
un lucru şi mai rău! 

Şi aceasta este respingerea lor! Iar în condiţiile în care „Comitetul Conferinţei Generale” sau 
altcineva poate să se simtă bine datorită acestei respingeri, este binevenit s-o facă. 

 
 

O dilemă serioasă 
 
Mai este ceva în toată această istorie: respingerea puternică a „Declaraţiei” Comitetului 

Conferinţei Generale este evident intenţionată să-l convingă pe cititor că ceea ce am afirmat în 
legătură cu aceasta a constituit în mod absolut „o aserţiune fără temei”. 

Acum, este posibil ca fratele Daniells şi Comitetul Conferinţei Generale să nu ştie nimic 
despre faptul că el şi-a asumat preşedinţia Conferinţei Generale cu cel puţin trei luni înainte de 
Conferinţa Generală de la Oakland? Din prezentul Comitet al Conferinţei Generale fac parte oameni 
care erau în legătură directă cu el în acest Comitet. Erau aceşti fraţi alături de fratele Daniells 
complet neştiutori despre această chestiune în mai 1906? Sau amintindu-şi de ea, au schimbat din 
punct de vedere tehnic cuvântul „ales”, dorind să scrie „respingerea” lor puternică şi astfel să lase 
minţilor oamenilor impresia că ceea ce ştiau nu era adevărat? 

Este dificil a crede ceea ce implică în mod atât de clar oricare caz din această dilemă. Dar 
unul sau celălalt caz trebuie crezut. Dacă fratele Daniells şi asociaţii său au uitat pur şi simplu 
întreaga chestiune, atunci acest lucru nu îi recomandă deloc ca oameni cu o gândire cumpănită şi cu 
o minte clară. Iar dacă nu au uitat, dar pentru minţile lor întreaga chestiune nici nu a existat, acest 
lucru este şi mai grav. 

 

Constituţia gata făcută 
 
Respingerea afirmaţiei mele potrivit căreia constituţia gata făcută este egală cu un preşedinte 

de Conferinţă Generală fără constituţie. Cu alte cuvinte, respingerea se rezumă la chestiuni tehnice; 
am afirmat că acea constituţie a fost făcută şi adusă la Conferinţa Generală de la Oakland din 1903. 
Nu am spus că a fost dusă pe tot continentul la Conferinţa Generală şi nici alte cuvinte care să 
exprime această idee. Am spus numai că a fost adusă la Conferinţa Generală de la Oakland. Am 
spus că nimeni din popor, nici dintre delegaţi şi nici din Comitetul pentru Constituţie nu a cerut aşa 
ceva. Am spus că a fost adusă înaintea Comitetului pentru Constituţie şi a fost susţinută acolo; că 
făcând acest lucru, ei nu au introdus-o printr-o cale normală sau constituţională la acel comitet. 

Şi acesta este adevărul. Acea constituţie deja pregătită şi în copii a fost adusă la acel comitet 
şi astfel, la acea Conferinţă, deja pregătită. Nu a fost mai întâi pregătită, nici mai întâi concepută de 
comitetul însuşi în sesiune, nici având-o la bază pe cea precedentă. A fost adusă la comitet în copii 
şi astfel distribuită comitetului; iar comitetul a făcut o nouă constituţie care a fost mai apoi 
prezentată Conferinţei, prezentându-se punct cu punct ceea ce deja fusese făcut şi adus lor. În 
condiţiile în care Comitetul Conferinţei Generale sau altcineva doreşte alte dovezi referitor la cest 
fapt, să-i întrebe pe cei care erau în Comitetul pentru Constituţie şi vor afla că prima dată când 
comitetul a aflat despre constituţie a fost atunci când, gata făcută, le-a fost distribuită în copii pentru 
a fi luată în considerare. Iar dacă fraţii pe care îi vor întreba au uitat, există cei care au fost membri 
ai acelui comitet şi care îşi amintesc atât de bine încât vor mărturisi acest lucru oricui. 

Am afirmat că nimeni din popor şi nici din delegaţie nu a cerut-o. Ceea ce unii oameni sau 
unii membri ai delegaţiei au afirmat sau au cerut înainte de convocarea Conferinţei sau în afara 
Conferinţei sau în afara ordinii normale, într-un mod privat, despre aceasta nu pot afirma nimic. Dar 
la ceea ce m-am referit, era pur şi simplu calea „constituţională” de a acţiona. Şi repet că în nici un 
mod constituţional nimeni din popor nu a cerut-o. Nici o petiţie şi nici o cerere nu a fost adusă 
înaintea Conferinţei de vreun delegat din partea cuiva din popor care să ceară o nouă constituţie. 
Nici un delegat nu a făcut vreo moţiune în cadrul Conferinţei şi nici nu a oferit vreo notă 
Conferinţei cu referire la o nouă constituţie. Toate aceste lucruri sunt adevărate. Şi, excluzând toate 
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chestiunile tehnice, în legătura sa clară cu declaraţiile simple ale faptelor declaraţia mea originală 
stă încă fără a fi respinsă; şi, potrivit faptelor, este adevăr a afirma, şi trebuie afirmat, că singurul 
fundament al organizaţiei prezente a Conferinţei Generale este uzurparea. 

 
 

Un singur om ca preşedinte 
 
Este la fel şi din punct de vedere al Mărturiei la care fac referinţă şi care declară: „Nu este 

înţelept a alege un om ca preşedinte al Conferinţei Generale”. Am afirmat în foaia volantă semnată 
de mine că, de când a fost publicat pentru prima dată acel cuvânt în 1897, oricând a fost citat a fost 
explicat în loc de a fi pus în practică şi fără îndoială că aşa va fi până la sfârşit. Aşa este şi în această 
„Declaraţie”. Dar eu nu am atras atenţia la explicaţii. Am atras atenţia la ceea ce a afirmat Mărturia. 

Ei recunosc că aceasta este ceea ce afirmă Mărturia şi apoi continuă prin a explica ce 
înseamnă, iar acest lucru, desigur, este diferit de ceea ce afirmă. 

Ştiu că în cadrul Conferinţei Generale din 1897, atunci când a fost citită pentru prima dată, a 
fost înţeleasă ca însemnând ceea ce afirmă; şi după multe discuţii şi rugăciune, a existat un efort de 
a se conforma cu ea prin a alege trei preşedinţi în loc de unu. Nu s-a realizat nimic prin acest lucru, 
este adevărat; dar acest lucru demonstrează că acea Conferinţă la care a venit acel cuvânt prima dată 
a înţeles ce spunea şi l-a luat aşa cum era, în loc de a-l explica diferit, aşa cum s-a făcut de atunci 
încolo. 

Dar de ce ni se cere să primim toate aceste explicaţii a ceea ce Mărturia spune în loc de a fi 
lăsaţi liberi să credem chiar ceea ce afirmă? Nu ni se poate îngădui să credem ceea ce se spune în 
cuvinte clare? Nu ni se va îngădui să ştim ceea ce ştim? Trebuie să acceptăm explicaţiile 
Conferinţei Generale în totul? Dacă este adevărat, atunci ce nevoie mai avem de Mărturii, de Biblie, 
de propriile noastre facultăţi şi raţiuni, de orice altceva decât de explicaţia „Conferinţei Generale”? 

 
 

Nu este înţelept 
 
Şi exact ceea ce afirmă acea declaraţie reprezintă adevărul. „Nu este înţelept a alege un singur 

om ca preşedinte al Conferinţei Generale”, atunci când Conferinţa Generală acoperă întreaga lume. 
În ceea ce priveşte această cauză, acest lucru face din acel om preşedintele întregului pământ; iar 
asemenea lucru nu poate fi înţelept. Fie că o spune Mărturia sau nu, acesta este adevărul 

Isus nu a lăsat pe un singur om preşedinte sau capul cauzei Sale atunci când i-a părăsit pe 
apostolii Săi, pentru ca cei doisprezece apostoli din toată lumea să ducă Evanghelia întregului 
pământ în acea generaţie. Procedând astfel, Isus a făcut un lucru înţelept sau a făcut un lucru 
neînţelept? Procedând astfel, a făcut un lucru suficient de înţelept pentru a fi urmat? Sau a fost atât 
de lipsit de înţelepciune încât nu este înţelept să-l urmăm? 

Bineînţeles, papalitatea spune că un asemenea lucru era atât de lipsit de înţelepciune încât Isus 
nu l-a făcut; dar l-a făcut pe Petru „conducătorul apostolilor” şi l-a lăsat pe el singurul om la capul 
bisericii Sale şi treburilor Sale. Şi aceasta pentru că, aşa cum susţine papalitatea, fără o astfel de 
autoritate recunoscută totul ar fi fost dezorganizare, confuzie şi anarhie! 

Acesta este exact argumentul care a fost invocat şi de vechiul Israel atunci când au insistat că 
trebuie să aibă un om drept cap (vezi „Patriarhi şi Profeţi”, cap. 59). Dar vechiul Israel a trebuit să-
L respingă pe Dumnezeu pentru a avea un om drept cap al cauzei; iar papalitatea a trebuit să-L 
respingă pe Dumnezeu pentru a-şi prinde pretenţia de omul pe care Petru l-ar fi pus capul bisericii. 

Şi, potrivit principiilor papalităţii, este adevărat că fără un om drept cap al bisericii anarhia va 
fi rezultatul. Şi aceasta pentru că papalitatea Îl respinge pe Dumnezeu; şi atunci când Dumnezeu 
este abandonat numai anarhia rămâne. Şi chiar dacă anarhia nu este manifestă în mod deschis din 
prima zi, va fi în mod inevitabil manifestată la final. 

Acest lucru este de asemenea adevărat şi în cazul lui Israel în zilele lui Samuel, atunci când au 
pretins ca un om să le fie cap. Se îndepărtaseră atât de mult de Dumnezeu încât El nu mai avea 
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decât foarte puţină putere în vieţile lor, iar ei nu puteau vedea nici o anarhie în viitor. Şi acest lucru 
era corect; pentru că anarhia nu reprezenta decât exact ceea ce se dezvoltase pe calea pe care 
merseseră. 

Dar dacă tot poporul lui Israel l-ar fi căutat pe Dumnezeu în zelul şi devoţiunea lor şi fiecare 
individ L-ar fi ales pe Dumnezeu drept cap la său şi drept singur Conducător, L-ar fi ales pe 
Dumnezeu drept cap al întregului popor, ca Organizator al întregii cauze şi al poporului şi nu ar fi 
existat o asemenea organizare, ci numai cea adevărată, nu ar fi existat nici o posibilitate pentru 
sugerarea dezorganizării, a confuziei sau anarhiei. 

Şi dacă cei ce au pus bazele papalităţii şi care au pretins inventarea supremaţiei lui Petru 
deasupra celorlalţi apostoli şi în Biserica lui Hristos s-ar fi stăpânit şi le-ar fi spus oamenilor să-I fie 
devotaţi numai lui Hristos, numai în Hristos ca Stăpân al său personal şi Cap al Bisericii, nu ar fi 
existat o astfel de invenţie. Dacă fiecare slujbaş al Bisericii L-ar fi găsit pentru el însuşi şi ar fi 
predicat în mod credincios fiecăruia din popor să-L găsească pe Dumnezeu în Hristos drept Cap al 
său, personal şi individual şi astfel să-I ofere lui Hristos locul care Îi aparţine în vieţile lor şi în 
Biserică – singura Persoană care are dreptul de a fi Capul Bisericii – atunci nu ar fi existat niciodată 
papalitatea şi nici omul drept Cap şi centru al Bisericii din întreaga lume. 

 
 

O propoziţie uluitoare 
 
Şi care este motivul oferit de „Comitetul Conferinţei Generale” conform căruia capul acestei 

denominaţiuni trebuie să fie acest lucru ca preşedintele întregii lumi, în loc de un conducător al 
comitetului? Iată-l la paginile 17 şi 18 ale „Declaraţiei”. Deoarece „conducătorul ar putea fi 
schimbat la voinţa şi capriciul comitetului”. Şi acesta este „lucrul raţional de făcut pentru a salva 
cauza de schimbări neaşteptate şi de mişcări eretice”. 

„Voinţa şi capriciul”! „La voinţa şi capriciul” şi „mişcări eretice” „ale comitetului”! Priviţi 
numai la aceasta! Gândiţi-vă numai la aceasta, vă rog! Cei 24 de oameni importanţi, aleşi prin 
deliberarea Conferinţei Generale în sesiune, nu pot fi demni de încredere timp de doi ani din cauza 
imensului pericol de a acţiona prin „voinţă şi capriciu”! Dar iată! Trebuie aşezat un om timp de 
patru ani drept cap al tuturor treburilor întregii lumi – evident, pentru că nu există nici un pericol ca 
el să acţioneze prin voinţă sau capriciu! 24 dintre cei mai demni de încredere oameni din tot câmpul 
nu pot fi demni de încredere pentru numai doi ani din cauza posibilităţii de a acţiona „prin voinţă şi 
capriciu” şi de a iniţia „mişcări eretice”. Dar un singur om trebuie să fie demn de încredere pentru 
un timp de două ori mai lung – inevitabil datorită absolutei siguranţe că el nu va acţiona niciodată 
prin voinţă sau capriciu. 

Nu a fost niciodată scris vreun argument mai monarhic într-o limbă omenească decât cel care 
este exprimat în aceste două rânduri ale „Declaraţiei”. Iar acest argument nu se va opri la monarhie: 
se apropie în mod clar de un lucru mult mai mare. Vedeţi: de ce nu li se putea încredinţa treburile 
celor 24 de oameni dintre cei mai demni de încredere? – Din cauza certitudinii că vor acţiona „prin 
voinţă şi capriciu”. Dar de ce pentru treburile întregii lumi poate fi demn de încredere un singur om 
timp de patru ani? – Evident pentru că nu există nici un pericol ca el să acţioneze vreodată prin 
„voinţă” sau „capriciu”. 24 dintre cei mai demni de încredere oameni vor acţiona cu siguranţă „prin 
voinţă şi capriciu”, încât nu se poate conta pe ei timp de doi ani. Dar este atât de sigur că un singur 
om nu va acţiona niciodată prin voinţă sau capriciu încât pe el se poate conta mai mult decât pe 24 
şi pentru un timp de două ori mai lung. 

Dar atunci când este atât de sigur că 24 de persoane serioase şi demne de încredere vor 
acţiona „prin voinţă şi capriciu”, de unde provine certitudinea că un singur om nu va acţiona prin 
voinţă şi capriciu? Care este fundamentul acestei certitudini? Nu poate fi omul însuşi, pentru că el 
ar fi fost unul dintre cei 24 şi el era conducătorul. Atunci acest lucru vine la el prin titlu? Sau din 
poziţie sau de la scaun? Şi această siguranţă a excepţiei în ce-l priveşte că nu va acţiona prin voinţă 
sau capriciu i se aplică pretutindeni şi fiecărei capacităţi pe care le are? Sau numai atunci când 
vorbeşte oficial, sub titlu, ex-catedra, de pe scaun? 
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Oricare ar fi fundamentul acestei siguranţe a excepţiei de la voinţă şi capriciu a unui om peste 
24 sau în oricare altă capacitate care îi este acordată, un lucru este sigur: şi anume că această 
pretenţie este aidoma pretenţiei infailibilităţii papei. În argument şi în esenţă este chiar aceasta. 

Şi acesta este motivul pentru care am afirmat că argumentul lor pentru puterea unui om nu se 
opreşte numai la monarhie, ci se apropie în mod deschis de un lucru mult mai serios. Şi acest lucru 
mult mai serios decât monarhia este infailibilitatea monarhului. Iar acea declaraţie îngrozitoare care 
conţine acel argument uluitor provine de la „Comitetul Conferinţei Generale” a adventiştilor de ziua 
a şaptea! Şi poartă bunul de tipar al „Comitetului Conferinţei Generale”! Şi toată această treabă este 
după modelul pe care l-a creat deja un om prin pura voinţă, dacă nu capriciu, prin asumarea titlului 
şi funcţiei în 1902. 

Înainte de Conferinţa Generală din 1897, Spiritul profeţiei a spus că această denominaţiune 
„urmează calea Romanismului”. Conferinţei Generale din 1897 Spiritul profeţiei i-a spus: „Nu este 
înţelept a alege un om ca preşedinte al Conferinţei Generale”. Acest lucru a îndepărtat 
denominaţiunea de pe „calea Romanismului”. Dar debutul nu a fost urmat. De aceea, înainte de 
conferinţa Generală din 1901 Spiritul profeţiei a declarat că în cercul Conferinţei Generale a fost 
întronat „un rege”; că lucrul era „confuz în sine”; şi în final a spus că „a ajuns fără valoare”. În 
cadrul Conferinţei Generale din 1901 denominaţiunea a început din nou să se depărteze de pe „calea 
Romanismului”. Dar în 1902, printr-un singur om sau doi oameni sau trei oameni, i s-a schimbat 
direcţia înapoi pe acea „cale”, iar în cadrul Conferinţei Generale din 1903, a fost legată acolo. Iar 
acum, în 1906, este atât de întărită şi atât de sigură pe poziţia sa încât „Comitetul Conferinţei 
Generale” a emis o „Declaraţie” în care, în beneficiul unui om drept cap al denominaţiunii, oferă un 
motiv care nu este mai puţin decât pretenţia infailibilităţii papei! 

Acum întrebarea este următoarea: este de acord poporul acestei denominaţiuni cu poziţia 
potrivit căreia un om este mai puţin dispus să acţioneze „prin voinţă şi capriciu” decât 24 dintre cei 
mai demni de încredere oameni, astfel încât pe el să se conteze mai mult şi pe o durată de timp mai 
mare decât pe cei 24? 

Şi iată o situaţie la care merită să ne gândim: cu ani în urmă, Mărturia a spus că „prostiile lui 
Israel din zilele lui Samuel” vor fi „repetate” în poporul acesta dacă nu va exista o adevărată 
devoţiune pentru Dumnezeu. Cea mai mare prostie a lui Israel în zilele lui Samuel a fost nu numai 
că au cerut un rege, ca acel om să le fie cap, ci că aceasta era a doua oară când Israel ajunsese în 
acel punct. Citiţi Judecători 8:22, 23; 9:1-57; 1 Samuel 8:1-22. 

Şi despre Conferinţa Generală a denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea, în biblioteca 
Colegiului de la Battle Creek, Spiritul profeţiei a spus la 1 aprilie 1901 că a fost înscăunat „un 
rege”. La vremea aceea în cadrul Conferinţei Generale din ziua următoare, Dumnezeu a chemat în 
mod hotărât denominaţiunea departe de acea conducere regală. Dar în 1902-1903, Conferinţa 
Generală şi denominaţiunea au fost trase înapoi la acea „putere regească, dominatoare” a doua oară, 
repetând exact marea prostie „a lui Israel din zilele lui Samuel”. Şi dacă această cale şi situaţia 
prezentă nu împlinesc acea prezicere, dacă acea prezicere trebuie să fie împlinită, va fi greu de 
împlinit mai exact de cum a fost deja. Şi a argumenta acum că această putere centralizată trebuie să 
fie o barieră împotriva dezorganizării şi anarhiei nu este decât vanitate. Nu l-a salvat pe Israel de la 
dezorganizare şi anarhie. Pentru Israel, dezorganizarea şi anarhia au fost în acest curs de la 
începutul lui; şi chiar dacă acestea nu s-au arătat imediat, şi-au făcut apariţia cu rezultatele lor 
teribile la final. Citiţi din nou paginile 13-19 din foaia volantă semnată de mine din 4 martie şi veţi 
vedea ce s-a spus în biblioteca ce aparţine Colegiului în acea zi. 

Este prea târziu fraţilor, pentru totdeauna prea târziu – sfârşitul este atât de aproape pentru a 
mai permite experimente cu „prostiile lui Israel” sau pe „calea Romanismului”. 

Dar pentru toate acestea, vă rog să nu uitaţi că eu nu spun că fraţii sunt conştienţi de ceea ce 
fac şi că o fac cu acest scop. Spun numai că ei şi oricine altcineva poate şti ce fac, dacă s-ar aşeza şi 
şi-ar lua timp pentru a se gândi şi pentru a cerceta Scriptura, principiile şi istoria aşa cum sunt. Nu 
am nici o dispută cu fraţii şi nici cu sistemul pe care l-au format şi nici cu denominaţiunea care îl 
acceptă. Lucrarea mea este numai de a predica Solia Îngerului al Treilea a Evangheliei veşnice de 
avertizare împotriva închinării la fiară şi la imaginea ei; şi de salvare de la acea închinare. 
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Nu cred că în denominaţiunea adventistă de ziua a şaptea va exista dezorganizare, confuzie 
sau anarhie dacă denominaţiunea nu ar avea un om drept cap. Nu cred acest lucru pentru că nu cred 
că adventiştii de ziua a şaptea Îl cunosc atât de puţin pe Hristos încât El nu are nici un control 
asupra lor şi nu îi poate El Însuşi călăuzi şi organiza. Şi ştiu, prin adevărul cel veşnic, că numai 
Domnul Isus, în locul Său de Cap al Bisericii este capabil de a-Şi organiza poporul, Biserica Sa şi 
cauza Sa, mult mai bine decât poate fi făcut fără El în acel loc şi cu un om în acel loc drept cap al 
cauzei Sale. 

Nu voi crede că este înaltă trădare faţă de Hristos şi nici faţă de poporul Său, nici faţă de 
cauza Sa, nici faţă de Biserica Lui organizată şi faţă de lucrarea din lume să-i învăţ pe toţi oamenii 
de pretutindeni să-L găsească în mod personal pe Hristos şi să I se alăture şi să trăiască numai în El 
ca singurul lor Cap şi singurul Cap al Bisericii Sale, al cauzei şi lucrării Sale din lume. Nu voi crede 
niciodată că este dezorganizare, confuzie sau anarhie a-i învăţa pe toţi oamenii de pretutindeni că 
numai Hristos este Capul fiecărui om şi că astfel, numai El este Capul şi Organizatorul Bisericii 
Sale şi poporului Său, al cauzei şi al lucrării Sale din lume. 

De aceea lucrare mea este şi va fi numai de a-i convinge pe oameni să-L caute astfel pe 
Dumnezeu, în Hristos prin Spiritul Sfânt, prin cuvântul Său, ca fiecare în mod individual să-L 
cunoască pe Dumnezeu în Hristos drept Cap al său, astfel încât să-mi fac slujba de a-I reda lui 
Hristos şi lui Dumnezeu în Hristos locul care-I aparţine numai Lui ca singurul Cap al Bisericii şi 
locul pe care numai El l-a ocupat atunci când a fost pe pământ şi când S-a înălţat în cer. 

Şi este bine să ne amintim că acea mică adunare de credincioşi în El pe care i-a lăsat ca 
Biserică a Sa pe pământ când S-a înălţat la cer, fiecare dintre ei prin Spiritul Sfânt la Cincizecime 
L-a găsit şi L-a primit pe Dumnezeu în Hristos drept Cap al fiecăruia personal, ştiind că numai El 
este singura Persoană drept Cap al Bisericii – să nu uităm că acea mică adunare a dus Evanghelia la 
toată lumea în acea generaţie. 

Lăsaţi-L pe Hristos să aibă din nou în propria Sa Biserică locul care Îi aparţine numai Lui, 
drept singură Persoană şi drept Cap al Bisericii Sale şi din nou Evanghelia va fi dusă întregii lumi în 
această generaţie. Şi până când Hristos nu-Şi va avea locul ca singur Cap al Bisericii şi cauzei Sale, 
acest lucru nu se va putea realiza niciodată. 

 
 

Nu o astfel de campanie 
 
În foaia volantă semnată de mine, am vorbit despre „campania dusă împotriva Dr. Kellogg” şi 

am oferit mai multe dovezi şi experienţe şi câteva cuvinte care au arătat că a existat un astfel de 
lucru. La acestea, „Declaraţia” răspunde: „Nu există o astfel de campanie”. Totuşi, nu este numai 
drept să spun că dacă toţi cei care vor citi „Declaraţia” ar fi fost în ultimii trei ani unde am fost eu şi 
dacă ar fi auzit ce am auzit eu şi dacă ar şti ce ştiu eu ar concluziona că dacă într-adevăr nu a existat 
„o astfel de campanie”, atunci cuvintele limbii noastre ar trebuie să aibă noi definiţii care să le 
expună înţelesul. 

Oricum, aşa cum spune „Declaraţia” că este o „campanie împotriva erorii” şi pentru a 
„dezrădăcina” „influenţa otrăvitoare” a „seminţelor îndoielii şi necredinţei care au fost semănate 
peste tot” şi, aşa cum a fost declarat la Conferinţa de Uniune Lake din mai 1906, că această 
campanie este încă repurtată „de la un capăt la altul al ţării”; iar „Declaraţia” afirmă că „prezbiterul 
Jones se poate lăuda, dacă doreşte, că el nu va lua parte la această campanie împotriva erorii”; eu 
răspund: nu mă „laud”, dar sunt bucuros să repet că nu voi lua parte deloc la aceasta. Şi aceasta 
pentru simplul şi cu desăvârşire înţeleptul motiv că este infinit mai bine să predici adevărul decât să 
faci „campanie împotriva erorii”! Este infinit mai bine să plantezi adevărul decât să încerci să 
dezrădăcinezi eroarea. Este infinit mai avantajos pentru toţi să predici credinţa decât de a risipi timp 
şi efort în încercarea de a dezrădăcina îndoiala şi necredinţa. Nici nu voi risipi timp şi efort în a 
„apăra credinţa acestei denominaţiuni”. Voi predica credinţa lui Isus. Tot de ce are nevoie credinţa 
lui Isus, adevărata credinţă, este numai de a fi predicată. Nu vreau nici o altă credinţă sau cauză care 
are nevoie de a fi salvată. Doresc numai credinţa şi cauza care mă salvează pe mine şi pe toţi cei 
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care le sprijină. „Rămâneţi de partea rostirii adevărului”. „Predicaţi cuvântul”. 
Dincolo de aceasta, personal ştiu că în această „campanie împotriva erorii” au fost denunţate 

ca erori puncte de vedere când ele nici nu existau decât în imaginaţia celor care au iniţiat campania. 
 
 

Nu este drept? 
 
Deseori am fost întrebat în ultima vreme: „Cum va fi oprită această controversă?”. Răspund: 

„Nu ştiu cum va fi oprită; dar ştiu cum poate fi oprită, efectiv şi într-o singură zi”. Lăsaţi ca fiecare 
să o oprească; şi mergeţi să predicaţi Solia Îngerului al Treilea aşa cum este acea solie în Biblie şi 
chiar aşa cum condiţiile de pe pământ cer ca ea să fie predicată. Acesta este modul în care propun să 
acţionăm. Aceasta e tot ce am făcut până în ianuarie trecut. Dar când această cale a mea şi tăcerea 
mea în ceea ce priveşte această controversă au fost transformate într-o greşeală care cerea o 
explicaţie; când a fost transformată într-o cauză de nedumerire pentru atâţia oameni încât cerea 
rezolvare, după cea de-a doua provocare, mi-am emis declaraţia. Nu am conceput-o ca pe o acuzare, 
ci numai sub forma unei experienţe care mă obligă să iau poziţia pe care o am. Nu am făcut din ea o 
doctrină pentru popor, ci numai ca propria mea experienţă. Am vrut să o fac atât de clară încât să nu 
poată fi înţeleasă în mod greşit. Dar a fost atât de greşit înţeleasă şi atât de greşit interpretată cu o 
atât de puternică declarare că eu „nu am auzit niciodată” ce am auzit şi cu o pretenţie atât de 
nemaivăzută de „cum” de „ştiu” ceea ce ştiu, încât am conceput această a doua declaraţie. 

Şi acum am terminat. Ceea ce am spus este adevărat. Indiferent dacă cineva crede sau nu sau 
dacă cineva interpretează greşit mai departe sau nu, nu mai depinde de mine. Deoarece am spus 
adevărul în mod clar şi aceasta este tot ce mă interesează. Deci acum spun că-mi voi petrece timpul 
predicând Solia Îngerului al Treilea; nu indirect, prin alte mijloace; ci direct, aşa cum solia se 
găseşte în Biblie şi aşa cum este necesară datorită condiţiilor groaznice din lume. Şi de ce nu este 
corect, da, singurul lucru corect ca toată lumea să-l facă? 

 
 

Un apel către popor 
 
Şi acum apelez direct la poporul denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea: veţi sancţiona sau 

sprijini vreun predicator care face şi altceva decât să predice Solia Îngerului al Treilea, aşa cum este 
în Biblie şi aşa cum trebuie să fie predicată lumii? Veţi da banii voştri şi zecimea Domnului pentru 
predicarea a orice altceva decât a Soliei Îngerului al Treilea aşa cum este în Biblie şi cum este 
necesară în lume? Veţi sancţiona cheltuielile darurilor voastre şi ale zecimii Domnului pentru 
călătoriile oamenilor „de la o margine la alta a ţării” pentru a repurta o controversă cu oameni care 
sunt tot atât adventişti de ziua a şaptea pe cât sunt şi ei şi care iubesc Solia Îngerului al Treilea tot 
atât de mult? Atunci, vă rog, lăsaţi să se vadă puţină milă pentru Biserică şi pentru fraţii voştri pe 
care Domnul îi iubeşte şi care îl iubesc pe Domnul aşa cum o facem şi noi. 

Fraţii îşi pot petrece timpul şi banii Domnului astfel dacă doresc. Nu voi avea nici o dispută 
cu ei. Dar în ceea ce mă priveşte, ştiu că îmi pot petrece timpul şi banii, şi banii Domnului de 
asemenea, într-o manieră mult mai bună şi pentru un scop mult mai bun decât acesta. Şi aşa voi 
face. Aşa cum am predicat Solia Îngerului al Treilea pretutindeni aşa o fac acum în sanatoriu. Şi 
dacă cineva vrea să vadă acest lucru, o poate face prin a lectura Misionarul Medical. Iar această 
acţiune de predicare este binevenită aici încât nicăieri nu m-am simţit mai liber să o fac decât aici. 
Va veni ziua în care o voi predica şi în alte locui, pentru oamenii din lume care nu o cunosc. Şi o 
vor auzi. Iar acum, pentru ca să nu existe vreun motiv de îndoială sau nesiguranţă referitor la poziţia 
mea, fac următoarea declaraţie pentru tot poporul: 

1. Privesc Biblia ca supremă şi singurul standard pentru credinţă şi comportament. 
2. Cred că credinţa fiecărui om este ceva ce ţine numai de el şi de Dumnezeu şi nici un om sau 

grup de oameni nu poate avea vreodată dreptul de-a face ceva în ceea ce priveşte credinţa altui om. 
3. Cred în Solia Îngerului al Treilea, aşa cum am crezut întotdeauna, în tot ceea ce a fost spus 
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despre ea de această denominaţiune. 
4. Cred că Mărturiile nu reprezintă o adăugare la Biblie; că nu sunt menite pentru a lua locul 

Bibliei; şi că trebuie să ne aducă la Biblie şi să ne ajute să înţelegem mai bine Biblia şi astfel sunt 
binevenite pentru mine. 

5. Cred că sora Ellen G. White este un sol al lui Dumnezeu, care are o solie pentru popor. 
6. Cred că aceste solii, fiind de la Dumnezeu, ţin de Dumnezeu şi de persoanele care sunt 

numite şi că nici un om sau grup de oameni nu are dreptul de a le folosi pentru a cere socoteală 
cuiva, ci că fiecare persoană este liberă înaintea lui Dumnezeu de a le studia şi de a le urma aşa cum 
îi oferă Dumnezeu lumină, nehărţuit şi neîntrebat de vreun om sau de vreun grup de oameni. 

7. Următorul articol despre „Libertatea religioasă” scris de sora White şi publicat în 
„Watchman” din 1 mai 1906 este atât de clar şi exprimă atât de fidel poziţia mea şi reprezintă o 
declaraţie atât de perfectă a marelui şi gloriosului adevăr al libertăţii religioase, încât îl voi cita aici, 
italic ca în original. El spune următoarele: 

 
 

„Libertatea religioasă” 
 

Doamna E. G. White 
 
„Hristos a venit pentru a-i elibera pe oameni. El a spus: ‚Spiritul Domnului Dumnezeu este 

peste Mine, pentru că Domnul M-a uns… să vestesc eliberarea captivilor şi deschiderea închisorii 
pentru cei ce sunt legaţi.’ Isaia 61:1. Libertatea desăvârşită se găseşte numai în Hristos. Legea lui 
Dumnezeu se numeşte legea libertăţii. Cuvântul inspirat o numeşte gard viu. Ea indică principiile 
neschimbătoare ale dreptăţii dintre om şi Dumnezeu şi dintre om şi om, principii care trebuie 
recunoscute, altfel libertatea este imposibilă pentru fiinţele inteligente. Sclavia fizică, morală şi 
intelectuală provine din călcarea legii. Libertatea este găsită numai în supunere faţă de lege. Dar 
mai există un fel de sclavie în încercarea zadarnică de a o păstra în propria noastră putere. Dar 
Hristos, prin noul legământ, scrie legea în inimă, astfel încât să avem nu numai puterea de a o 
păstra, dar voinţa Sa devine voinţa noastră şi, împreună cu Hristos ne găsim plăcerea în a face voia 
Sa, pentru că Legea Sa este în inimile noastre. Iată libertatea desăvârşită. Cel salvat în mod 
desăvârşit va fi cu desăvârşire liber. De-a lungul veşniciei, ei vor face ceea ce le va place, pentru că 
ei îşi găsesc plăcerea în a face ceea ce face ca libertatea şi bucuria să fie posibile. 

Acum, referitor la legătura dintre Stat şi conştiinţa omului. Hristos i-a găsit pe oameni înrobiţi 
de regi şi preoţi. El a spus că toţi oamenii sunt fraţi, fii ai aceluiaşi Tată şi de aceea egali în faţa legii 
– egali în drepturi civile. De aceea, conducătorii nu erau decât cei ce le slujeau, aleşi de Dumnezeu 
pentru a-i proteja în a se bucura de drepturile lor. El ne-a eliberat de lanţurile preoţimii prin faptul 
că ne-a învăţat independenţa sufletului individual în materie de religie şi prin faptul că ne-a promis 
Spiritul adevărului care să ne călăuzească pe fiecare dintre noi în tot adevărul. 

Este adevărat că întreaga libertate vine prin păzirea legii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu Însuşi 
este Cel care a scris legea în inimile oamenilor la început, Cel care a vorbit în mijlocul tunetelor de 
pe Sinai pentru ca toţi să poată auzi şi să se supună, care aşteaptă ca, prin noul legământ, să o scrie 
din nou în fiecare suflet care crede. Că Dumnezeu, care a făcut toate acestea, l-a făcut totuşi pe om 
suficient de liber pentru a putea să nu se supună acestor precepte, ca şi să se supună. De ce a 
îngăduit acest temut rău ca omul să fie făcut liber? La această întrebare nu poate exista decât un 
singur răspuns. Pentru că El a cunoscut lipsa de valoare a ascultării forţate şi, de aceea, libertatea de 
a păcătui era absolut necesară pentru existenţa posibilităţii neprihănirii. 

După ce i-a făcut pe oameni liberi să păcătuiască pentru ca principiul interior al dragostei să 
poată lucra fapte ale neprihănirii nestingherite de forţă – după ce i-a făcut pe oameni astfel, a 
acordat Dumnezeu autorităţii omeneşti dreptul de a anula libertatea şi astfel de a-I dejuca planurile? 
El a poruncit tuturor de a I se închina Lui şi de a se supune preceptelor Sale, iar această poruncă se 
aplică fiecărui individ personal; dar a poruncit El vreodată vreunui om sau vreunui grup de oameni 
să-i oblige pe alţii să I se închine sau să se poarte ca şi când I s-ar închina? Răspunsul nu este decât 
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cel negativ. 
Puterea civilă reprezintă puterea forţei arbitrare de a-i obliga pe oamenii care nu ar fi 

neprihăniţi să fie cel puţin simţiţi, pentru ca oamenii să poată trăi împreună în pace şi linişte. 
Adevărata putere a bisericii este puterea dragostei divine manifestată în carne, de a-i câştiga pe 
oameni pentru a avea vieţi neprihănite. Cele două puteri sunt cu desăvârşire separate, iar Isus 
aceasta ne-a învăţat când a spus ‚Daţi Cezarului (puterea civilă) cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu 
cele ale lui Dumnezeu’. 

Atunci când Petru, ca membru al bisericii creştine, a încercat să apere adevărul cu sabia, Isus, 
arătând către Tatăl Său ca singura Sursă de putere a Bisericii, a spus: ‚Pune-ţi sabia la locul ei; 
pentru că toţi cei care vor lua sabia (cu alte cuvinte, în chestiuni religioase), vor pieri de sabie!’. 
Neghinei trebuie să i se îngăduie să crească împreună cu grâul până la seceriş. Atunci Dumnezeu va 
trimite îngerii Săi pentru a aduna neghina şi pentru a o arde. Nici un efort omenesc prin puterea 
arbitrară a forţei nu poate fi folosită pentru a o dezrădăcina, pentru că atunci şi grâul va fi 
dezrădăcinat. 

Isus a spus din nou: ‚Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi fost 
din lumea aceasta, atunci robii Mei ar fi luptat’. Fiecare lege civilă are puterea săbiei. Este drept a 
face legi şi este drept a le impune. Negând Bisericii puterea săbiei, Isus a interzis bisericii să ceară 
Statului legi pentru impunerea crezurilor şi sărbătorilor religioase. Pavel a înţeles acest lucru când a 
afirmat: ‚armele de război nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru a surpa întăriturile’. 

Biserica de la început, puternică în puterea lui Dumnezeu, a triumfat chiar şi peste forţele 
religiei false, întărite de Stat. Numai atunci când s-a aliat cu Statul, căutând ajutorul său, L-a negat 
pe Dumnezeul ei, şi-a pierdut puterea şi a aruncat lumea într-un întuneric de o mie de ani. Prezentul 
efort al Bisericii de a determina Statul de a impune păzirea duminicii şi învăţătura creştinismului în 
şcolile de Stat nu este decât renaşterea doctrinei păgâne şi papale de a folosi forţa în lucrurile 
religioase, fiind astfel anticreştină.” 

Fiecărui cuvânt şi fiecărui principiu şi fiecărei idei de aici, cine nu va putea şi cine nu va 
spune: amin! şi amin! pentru totdeauna! Şi cine nu va subscrie la aceasta, aşa cum fac eu? 

 
Alonzo Jones 
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UN RECURS PENTRU 
CREŞTINISM EVANGHELIC 

 
Acest recurs este tipărit ca răspuns la multe cereri venite din toate părţile ţării. Nu deţine 

inscripţia „bun de tipar” a nici unei conduceri oficiale eclesiastice, nici „numele tipografiei” vreunei 
case de publicare „obişnuite”. Vezi paginile 49-52 (125-130 în această traducere). Şi nici nu are 
nevoie de nimic din toate acestea; pentru că reprezintă adevărul, aşa cum poate vedea oricine dintre 
cei pe care îi interesează numai adevărul. Mai mult decât atât, faptul că întreaga delegaţie a 
Conferinţei Generale a AZŞ a ascultat timp de aproape două ore atunci când s-a dat citire acestui 
recurs, ar trebui să fie cu siguranţă suficient ca toţi ceilalţi să aibă aceeaşi libertate de a-l citi pentru 
ei înşişi. 

 
Prezentat înaintea Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea la Takoma Park, 

Washington, D. C., 27 mai 1909 
 
Către Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea adunată în sesiune: 
Salut: „Pace desăvârşită, mai ales într-un timp ca acesta!”. Am făcut recurs şi fac recurs şi aici 

la procesul şi acţiunea Comitetului vostru Executiv adunat în consiliu la Gland, Elveţia, 10-24 mai 
1907; şi datorită acelei decizii şi acţiuni aşa cum a fost exprimată într-o comunicare trimisă mie, 
datată 17 iunie 1907, şi publicată oficial în „Review and Herald” din 27 iunie 1907. 

Fac acest lucru deoarece forma de organizare a denominaţiunii adventiştilor de ziua a şaptea, 
a cărei conferinţă prezentă în sesiune reprezintă punctul culminant, are nevoie cu adevărat să fac 
acest lucru. Referitor la forma voastră de organizare, aceasta este un sistem guvernamental; aşa cum 
a definit-o un preşedinte de Conferinţă, „un sistem politic”. Aveţi „o constituţie” şi „dispoziţii 
executive”. Aveţi o „administraţie”. Aveţi „sedii ale administraţiei” etc. Potrivit formei voastre de 
organizaţie, Comitetul Executiv este numit de voi pentru a vă conduce afacerile între sesiuni. De 
aceea, în formă ca şi în principiu, Comitetul Executiv este creaţia voastră, subordonat vouă în 
fiecare aspect. 

De aceea, în principiu, nici o decizie şi nici o acţiune a acestui comitet nu pot fi considerate 
absolute şi finale. În principiu şi sub forma voastră de organizare, fiecare decizie şi fiecare acţiune a 
comitetului sunt supuse examinării, cercetării sau anulării de acest colectiv. De aceea, în principiu, 
fiecare decizie şi fiecare acţiune a acestui comitet sunt supuse recursului de orice persoană care 
poate alege să conteste orice decizie sau acţiune a comitetului; şi în mod deosebit atunci când, aşa 
cum este şi cazul de faţă, sunt implicate chiar principiile fundamentale şi chiar cele elementare ale 
dreptăţii sau ale procedurii şi ale ordinii creştine. De aceea am iniţiat acest recurs. 

 
 

Expunerea cazului 
 
Este potrivit ca, mai înainte de toate, să expun cazul. 
În 1902 nu am fost de acord cu acţiunea şi cu cele propuse de unii membri de atunci ai 

Comitetului Executiv al Conferinţei Generale. Am avut acest drept pe deplin. 
În primăvara lui 1903, în cadrul cuvântării din sesiunea Conferinţei Generale, m-am opus 

propunerii de schimbare a ordinii Conferinţei Generale din 1901; şi m-am opus noii constituţii 
propuse, constituţie prin care era stabilită schimbarea ordinii din 1901. Şi acest drept l-am avut pe 
deplin. 

În toamna lui 1903, am mers la Sanatoriul din Battle Creek pentru a preda Biblia, pentru a 
predica Evanghelia şi pentru a participa la lucrarea acelei instituţii. Şi acest drept l-am avut pe 
deplin. 

Când nu am fost de acord cu schimbarea ordinii din 1901, mi-am exprimat pur şi simplu 
dezacordul, fără a manifesta nici o opoziţie faţă de noua ordine a lucrurilor. Nu am avut nici o 
intenţie de a lua o atitudine ofensivă. Mai mult, poziţia mea şi lucrarea la care am fost chemat nu-mi 
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cereau să iau nici o atitudine activă în această privinţă. 
Oricum, acest lucru nu a convenit unora din Conferinţa Generală. De aceea, am fost somat de 

două ori de aceştia ca, pentru binele „poporului”, să spun „poporului” poziţia mea, deoarece 
„atitudinea generală” pe care o am a „uimit pe mulţi din poporul nostru”. Se cuvine să vă expun 
aceste fapte pe care le puteţi verifica dacă doriţi. 

Prima dintre aceste somaţii nu mi-a fost adresată în mod direct. Dacă mi-ar fi adresat-o în 
mod direct, atunci, ţinând cont de cel care a adresat somaţia, poporul ar fi aflat poziţia mea cu mai 
bine de un an înainte. Această somaţie a venit din partea lui W. C. White, scriind într-o manieră 
care o includea şi pe mama sa, iar eu am fost menţionat pe nume în acest scop: „noi nu intenţionăm 
să facem ceva care ţi-ar oferi ţie sau prezbiterului A. T. Jones influenţă asupra poporului, până când 
poporul nu va cunoaşte poziţia voastră”. Repet, dacă acest lucru mi-ar fi fost scris direct, poporul 
mi-ar fi cunoscut poziţia cu un an sau mai mult înainte. Dar nu am vrut să părăsesc calea pe care 
mergeam şi să accept provocarea, chiar dacă mi-a fost adresată pe nume, aşa că nu am spus nimic. 

Cel de-al doilea apel care mi-a fost adresat pentru ca poporul să cunoască poziţia mea, din 
cauza „nedumeririi” poporului referitor la „atitudinea generală” pe care o aveam, a venit de la 
preşedintele Conferinţei Generale. Şi am răspuns la aceasta în foaia volantă „Puţină istorie, câteva 
experienţe şi câteva fapte”, martie 1906. Această declaraţie pentru popor referitoare la poziţia mea, 
nu a satisfăcut membrii Comitetului Conferinţei Generale; şi acel Comitet a conceput un 
„Comunicat” (în ultima parte a lui mai 1906) în care mi-au cerut „dovezi” pentru ceea ce am scris şi 
au cerut să spun „cum” de am ştiut lucrurile pe care le-am scris. În foaia volantă „Ultimul cuvânt şi 
o mărturisire” (iulie 1906) am oferit dovezile şi le-am spus cum de am ştiut aceste lucruri. 

Următorul pas a fost acesta al Comitetului Conferinţei Generale în consiliu, ţinut la Gland, 
Elveţia, 10-24 mai 1907, în cadrul căruia, fără nici o notă sau informare de vreun fel adresată mie, 
conform căreia se va discuta sau se va lua o hotărâre referitor la mine; şi în absenţa mea, fără a avea 
vreo şansă de a fi audiat, Comitetul vostru Executiv a judecat cazul meu, m-a găsit vinovat, m-a 
condamnat şi a executat judecata lor asupra mea; mi-au trimis nota lor oficială în acel scop; şi apoi, 
fără să aştepte vreun răspuns de la mine, dacă mă pocăiesc sau nu, au executat judecata lor mai 
departe, prin publicarea ei în faţa denominaţiunii şi a lumii. 

Acesta este cazul şi motivul pentru care am iniţiat acest recurs. 
 
 

Caracterul acelei acţiuni 
 
Un frate căruia i-am expus această atitudine a Comitetului care m-a judecat, m-a condamnat şi 

a executat judecata lor asupra mea fără să mă informeze şi în absenţa mea şi fără cunoştinţa mea, 
pur şi simplu nu a crezut; şi cred că până astăzi nu crede. Cu toate acestea, este adevărat înaintea lui 
Dumnezeu şi a lumii; şi acei oameni ştiu acest lucru. Iar recursul meu înaintea lui Dumnezeu şi a 
lumii este acesta: vă daţi acordul pentru această procedură, acest proces şi această acţiune? 

(La 31 mai 1909, Conferinţa Generală în sesiune şi-a dat acordul pe deplin pentru această 
acţiune, acest proces şi această procedură a comitetului şi consiliului lor de la Gland, Elveţia din 
mai 1907; şi au făcut-o pe aceleaşi principii false pe care le-a avut comitetul însuşi. Notele acţiunii 
Conferinţei Generale pentru acordul dat reflectă faptul că această decizie a fost luată ca fiind 
„concluzia necesară” a ceea ce s-a întreprins la Berrien Springs, Mich., mai 1906, unde s-a afirmat 
că problema a fost pe deplin „considerată”.) 

Faptul că această prezentare nu a fost fidelă rezultă în mod clar din următoarele fapte: 
1. Nu exista nici o posibilitate a unei „depline consideraţii” a problemei în cadrul Conferinţei 

de la Berrien Springs, deoarece paşii care constituiau cazul nu fuseseră făcuţi. Iată care sunt aceştia: 
a. Foaia volantă „Istorie, experienţe şi fapte” semnată de mine, a fost publicată în martie 1906. 
b. „Comunicatul” Comitetului Conferinţei Generale care a respins ceea ce am afirmat în foaia 

volantă şi prin care a solicitat „dovezi” nu a fost publicat decât în ultima parte a lui mai 1906. 
c. „Cuvântul final” semnat de mine, prin care am oferit dovezile cerute, a fost publicat în iulie 

1906. 
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Fără aceste trei – toate trei – publicaţii, o considerare deplină este imposibilă. 
Acum: Conferinţa din Berrein Springs s-a consumat între 8 şi 18 mai 1906 şi astfel, înainte de 

publicarea „Comunicatului” Comitetului Conferinţei Generale şi cu mult înaintea „Cuvântului 
final” semnat de mine, prin care am oferit dovezile cerute în „Comunicat”. Este adevărat că 
Prezbiterul Daniells deţine paginile „Comunicatului” de la întâlnirea din Berrien Springrs şi a citit 
porţiuni ale acestuia. Dar chiar şi în cazul acesta, atunci nu exista nici o posibilitate pentru o 
considerare deplină a cazului, deoarece nu existau toate dovezile pentru acest caz; şi nu fuseseră 
parcurşi decât aproape doi din cei trei paşi esenţiali pentru acest caz. 

2. Pentru decizia consiliului de la Gland au fost luate în considerare anumite lucruri referitor 
la persoana mea, lucruri ce s-au petrecut în martie şi aprilie 1907 – lucruri pe care „cineva a spus” 
că o altă persoană le-a făcut şi pentru care, chiar dacă ar fi adevărate, eu nu am fost niciodată 
responsabil. Şi întreaga Delegaţie a Conferinţei Generale a ştiut acest lucru atunci când au luat 
decizia din 31 mai 1909, deoarece preşedintele Conferinţei Generale le-a spus, în seara de 29 mai; şi 
referitor la aceasta, îi întreb în mod public pe toţi: „Voi fi judecat şi condamnat pentru ceea ce 
‚cineva a spus’ că o altă persoană a înfăptuit?”. Cum ar putea aceşti delegaţi să creadă că „acţiunea 
de la Gland” din mai 1907 a reprezentat „concluzia necesară” a ceea ce s-a întâmplat la Berrien 
Springs în mai 1906, când toţi au ştiut că în decizia luată la Gland au fost implicate lucruri care s-au 
petrecut numai în martie şi aprilie 1907; cum pot ei explica – pe baza aceluiaşi principiu al dreptăţii 
prin care pot îndreptăţi hotărârea de la Gland – judecându-mă şi condamnându-mă pentru ceea ce 
„cineva a spus” preşedintelui că o altă persoană a făcut şi cu care eu nu am nimic de-a face, chiar 
dacă ar fi adevărat? 

3. Conferinţa Generală în sesiune la Washington, D. C. din 31 mai 1909 care îndreptăţea 
acţiunea de la Gland, Elveţia, mai 1907, ca fiind „concluzia necesară” a ceea ce s-a întâmplat (şi de 
fapt nu s-a întâmplat) la Berrien Springs, Mich., mai 1906, potrivit propriei lor declaraţii, uită în 
mod absolut principiul simplu al dreptăţii potrivit căruia o persoană judecată (chiar şi pe temeiul a 
ceva auzit) de un grup de oameni într-un anumit loc, nu poate justifica în nici un fel un alt grup de 
oameni dintr-un alt loc care să judece aceeaşi persoană în acelaşi caz fără a-l asculta sau fără a avea 
vreo şansă de a asculta. 

De aceea, potrivit propriei sale declaraţii din hotărârea luată la 31 mai 1909 în această 
chestiune, Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea în sesiune s-a angajat într-un 
principiu nelegiuit şi a îndreptăţit presupunerea prerogativei nelegiuite de a judeca oameni fără a-i 
audia şi fără a-i informa. 

Evreii nelegiuiţi, atunci când, în cadrul comitetului căutau să-L omoare pe Domnul Isus, chiar 
şi ei au putut fi opriţi de cuvântul unuia din mijlocul lor: „Judecă legea noastră pe un om înainte de 
a-l asculta şi de a şti ce a făcut?”. În cazul meu se pare că o astfel de întrebare nu a fost ridicată 
niciodată. Dacă ar fi fost ridicată, este clar că nu ar fi avut nici un efect în încercarea de a opri 
procedurile. 

Pretindeţi că „organizaţia” voastră denominaţională este practic, reproducerea celei stabilite 
de Moise. Dar în nici o scriere a ordinii lui Moise nu există o astfel de acţiune sau un astfel de lucru 
ca cel făcut de comitetul vostru în acest caz. În ordinea mozaică este afirmat în mod deosebit: 
„Dreptate, dreptate, ceea ce este cu totul drept, iată ce să urmăreşti”. Şi pentru ca dreptatea să fie 
urmărită şi aflată, ordinea mozaică afirmă ca în „toate cazurile de păcat” şi de „neînţelegere dintre 
oameni”, „cazul ambelor părţi să fie adus înaintea judecătorilor”. În cazul comitetului vostru, numai 
o singură parte a fost prezentă. Cealaltă parte, cea acuzată, nu a fost prezentă; nu i s-a cerut să fie 
prezentă şi nu a fost notificată sau informată că această chestiune urmează să fie dezbătută. În 
absenţa sa, fără să fie audiat şi fără a avea vreo şansă de a fi audiat, a fost judecat şi condamnat într-
un loc la mii de mile depărtare. Iar executarea sentinţei a constituit cel dintâi anunţ pe care l-am 
avut despre această chestiune. 

Fac recurs acelei acţiuni. Fac recurs acestui proces. Fac recurs acestei proceduri. Fac recurs pe 
baza Scripturii. Fac recurs pe baza ordinii mozaice, potrivit cu care pretindeţi că sunteţi 
„organizaţi”. În numele creştinismului fac recurs; nu a fost parcurs nici un singur pas prescris de 
Hristos sau în Noul Testament. Fac recurs în numele dreptăţii omeneşti. Fac recurs chiar numai pe 
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baza acelei singure trăsături de bun simţ a evreilor nedrepţi împotriva lui Isus – deoarece chiar şi ei 
au avut suficient respect pentru dreptatea de rând, astfel încât au putut fi opriţi prin cuvântul 
„Judecă legea noastră pe un om înainte de a-l asculta şi de a şti ce a făcut?”. Veţi lua în considerare 
acest recurs? Sau veţi sprijini acţiunea, procesul şi procedura comitetului vostru în acest caz? 

Dar faptul că acest comitet al vostru a mers dincolo de evreii cei nelegiuiţi nu este totul. 
Atunci când evreii, dorind să-l omoare pe Pavel, au gândit: „Să-l judecăm” în absenţa lui, chiar şi 
păgânul roman a expus principiul dreptăţii potrivit căruia „nu este obiceiul romanilor” de a proceda 
astfel „înainte ca cel care este acuzat să stea faţă în faţă cu cei care îl acuză” şi să i se permită 
dreptatea; dar, numai pe baza principiului clar al romanului păgân, fac recurs la acţiunea, procesul şi 
procedura Comitetului Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea în acest caz. 

Şi nici aceasta nu e tot: Wickliffe a fost judecat de trei ori de papalitate; Ioan Huss şi Ieronim 
au fost judecaţi, condamnaţi şi executaţi de papalitate; Luther a fost judecat şi condamnat de 
papalitate; dar nici măcar o dată, nici unul dintre ei fără o audienţă deschisă şi completă sau cel 
puţin o notificare completă şi deschisă, sau citaţie. Wickliffe a avut deplina şansă de a răspunde în 
toate cele trei cazuri. Huss de trei ori iar Ieronim de două ori; toţi au fost audiaţi timp de ore întregi 
– Ieronim douăsprezece ore. Luther a fost audiat atât timp cât a dorit să vorbească; prima dată în 
limba sa, germana, şi apoi în latină. 

Scrierile oamenilor au fost condamnate şi chiar supuse execuţiei prin foc de către papalitate, 
în absenţa celor ce le-au scris. Dar niciodată oamenii înşişi nu au fost astfel trataţi în absenţa lor de 
către papalitate, fără notificări deschise şi complete sau citaţii. Şi dacă se putea ajunge la acea 
persoană, chiar dacă era moartă, era adusă la locul de judecată, astfel încât să fie prezentă. Şi atunci 
când, într-unul din cazuri, papalitatea a trecut la acţiune fără ca Luther să fi primit citaţie, istoria a 
consemnat astfel: 

„Nici formele unei anchete juste şi imparţiale nu au fost îndeplinite. Luther a fost declarat 
eretic, nu numai fără a fi audiat, dar chiar înainte de a expira perioada în care putea fi prezent. 
Pasiunile (care nu se dovedesc nicăieri mai puternice ca în discuţiile religioase) au trecut peste toate 
formele justiţiei. În cazurile acestea au apărut proceduri stranii nu numai în biserica Romei, dar şi în 
bisericile protestante care s-au întors astfel de la Evanghelie; cu alte cuvinte, în toate locurile în 
care nu este prezent adevărul, tot ceea ce este împotriva Evangheliei, este considerat legal. Deseori 
vedem oameni care, în oricare alt caz, nu ar întreprinde cea mai mică nedreptate, cum fără ezitare 
calcă în picioare toate formele şi drepturile atunci când este vorba de creştinism şi de mărturia pe 
care acesta o poartă.” D’Aubigne, „Istoria Reformei”, cartea IV, cap. 11. 

Iar Luther a afirmat despre aceasta: „Nu este stilul şi modelul Romei de a cita, avertiza, acuza, 
judeca şi pronunţa sentinţa de condamnare, toate într-o singură zi, împotriva unui om care se 
găseşte la o asemenea distanţă de Roma încât nu ştie nimic referitor la cele întâmplate? Cum vor 
răspunde la toate acestea? Fără îndoială că au uitat să se purifice pe ei înşişi cu spânz înainte de a 
proceda la astfel de înşelătorii.”. 

De aceea, nu numai pe baza principiului dreptăţii mozaice; nu numai pe baza principiului clar 
al justiţiei Romei păgâne; dar chiar şi pe baza principiului dreptăţii papale, fac recurs la această 
acţiune, procesului şi procedurii Comitetului Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea în 
acest caz. Faptul că un asemenea lucru poate fi făcut în prezenţa a nu mai puţin de o sută de oameni, 
toţi pretinzând că sunt nu numai creştini, dar şi reprezentanţi speciali ai lui Hristos şi ai cauzei Sale 
în cadrul ultimei solii de milă adresate oamenilor şi lumii, este greu de crezut, dar este sigur că 
acesta este întreg adevărul. Şi ei o ştiu. 

Fac recurs la toate acestea. Numele şi mărturisirea de adventist de ziua a şaptea, cauza sacră 
pentru care staţi, chiar numele şi mărturisirea de creştin – toate acestea sunt vrednice de o reputaţie 
mai bună decât aceasta. Veţi lua în considerare acest recurs? Sau veţi susţine acţiunea, procesul şi 
procedura comitetului vostru în acest caz? 
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Judecători ai propriului lor caz 
 
Şi nici aceasta nu este totul. Citez regulamentul ordinii mozaice, potrivit cu care mărturisiţi că 

sunteţi „organizaţi”, că în „toate cazurile de păcătuire” sau de „neînţelegere între oameni”, „cauza 
ambelor părţi să vină înaintea judecătorilor”. În legătură cu acest lucru, în acest caz apare o altă 
trăsătură nemaipomenită; şi anume că partea care acuză, singura prezentă, este ea însăşi cea care 
judecă, judecând astfel propriul ei caz. Observaţi lucrul acesta în relatarea faptelor. Care erau 
„ambele părţi” în acest caz? Nimeni altcineva decât Comitetul Conferinţei Generale şi eu însumi. 
Căci, atunci când, potrivit celei de-a doua somaţii, am spus poporului poziţia mea, Comitetul 
Conferinţei Generale a înregistrat cazul printr-un „Comunicat” oficial pentru a respinge ceea ce am 
afirmat. Prin aceasta, Comitetul Conferinţei Generale s-a transformat într-una din părţile implicate 
în chestiune. La cererea comitetului pentru „dovezi” şi despre „cum” de am ştiut etc., am răspuns. 
Dacă doreau ca disputa să continue, ar fi fost rândul lor să dovedească drept false dovezile mele etc. 
În loc de a face aceasta prin publicarea unui alt comunicat, sau respingere sau explicaţie, comitetul 
s-a întrunit la 4000 de mile depărtare şi a luat cunoştinţă juridică despre „exprimările publice şi 
afirmaţiile publicate” care îmi aparţin şi le-a răspuns prin această acţiune, proces şi procedură de a 
încerca să mă condamne fără nici o audiere sau vreo posibilitate de a fi ascultat, ci în totala mea 
absenţă. 

De aceea, este demonstrat cum Comitetul Conferinţei Generale, ca una dintre părţile implicate 
în această neînţelegere, urmărind propriul lor scop, s-au făcut nu numai judecători ai propriului lor 
caz, dar şi acuzatori şi persecutori şi judecători – toate trei într-unul. 

Dacă o asemenea acţiune, proces şi procedură în urma cărora a fost judecat un om care nu a 
avut şansa de a fi ascultat şi care a presupus un grup de oameni care şi-au judecat propriul lor caz, 
ar fi ajuns la o curte civilă şi sub constituţia civilă, sunt foarte bine cunoscute cuvintele şi decizia 
Curţii Statelor Unite. Iată cuvintele: 

„Trăim sub o garanţie care ajunge înapoi la începuturile legii noastre şi care este 
implementată în fiecare constituţie a fiecărui guvern civilizat – şi anume, că nimeni nu trebuie 
pedepsit până când nu a fost ascultat; şi peste această garanţie nu poate fi aşezată nici o altă 
prerogativă mai înaltă.”. 

„Poate un judecător american, fără a abuza de libertatea de acţiune juridică, să condamne pe 
cineva care nu a fost prezent în curte?” 

„Aceasta este pentru noi o doctrină stranie în jurisprudenţa anglo-saxonă. Aici nu poate fi 
făcut aşa ceva decât în cazul în care crezul personal al judecătorului este că partea condamnată 
merită aceasta. Dacă se întâmplă aceasta este pentru că omul se întâmplă să fie Judecător şi este 
deasupra legii.” 

Acest document afirmă că ideea potrivit căreia „nimeni nu trebuie pedepsit până când nu a 
fost ascultat” reprezintă o garanţie „implementată în fiecare constituţie a fiecărui guvern civilizat”. 
Acesta este adevărul. Acum, voi aveţi o „constituţie” şi, prin ea, o pretinsă Conferinţă Generală şi 
un guvern denominaţional. Este acea garanţie „implementată” în constituţia Conferinţei voastre 
Generale şi a guvernului denominaţional? 

Potrivit acţiunii, procesului şi procedurii Comitetului vostru Executiv în acest caz, garanţia 
potrivit căreia un om nu trebuie să fie pedepsit până când nu a fost ascultat şi care este 
„implementată în fiecare constituţie a fiecărui guvern civilizat” nu este implementată deloc în 
constituţia guvernului vostru denominaţional. Spun „guvern denominaţional” pentru că acest proces 
şi această procedură a comitetului general se extinde în mod clar peste bisericile locale; şi chiar şi 
bisericile locale care nu doresc sunt implicate în aceasta în numele Conferinţei Generale şi de către 
oamenii conferinţei Generale. 

(În ultima notă a Conferinţei Generale s-a transmis şi s-a tipărit ca „autorizat” de un comitet 
că ceea ce a făcut Conferinţa Generală sau orice va face Conferinţa Generală nu va afecta calitatea 
mea de membru al bisericii, ci numai legăturile mele cu Conferinţa Generală; „Conferinţa Generală 
lasă în exclusivitate pe seama bisericilor locale decizia de primire sau respingere a numelor celor 
care nu sunt consideraţi membri.”) 
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Acum, toată această discuţie şi această notă nu au însemnat absolut nimic în faţa faptului bine 
cunoscut că preşedintele conferinţei unionale, H. W. Cottrell, preşedintele conferinţei locale, S. N. 
Haskell şi o a altă persoană, W. C. White – toţi trei membri de seamă ai Comitetului Conferinţei 
Generale – prin prezenţă personală şi presiunile făcute în august şi septembrie 1908, au încercat, 
făcând tot ce le stătea în putinţă, să determine „biserica locală”, al cărei membru de seamă încă sunt, 
să mă pună sub „cenzura bisericii”. Şi au acţionat în numele „Conferinţei Generale”; au încercat 
totul în aceeaşi veche manieră: fără nici o audiere sau vreo şansă de a fi ascultat. Au spus bisericii 
că dacă nu vor face acest lucru, vor fi „ignoraţi de Conferinţa Generală”. Am înregistrările acestor 
discuţii. Dar au eşuat.) 

De vreme ce există o garanţie „implementată în fiecare constituţie a fiecărui guvern civilizat” 
potrivit căreia „nimeni nu ar trebui pedepsit dacă nu a fost audiat” şi de vreme ce, în acest caz, 
cineva a fost pedepsit fără a fi audiat şi fără a avea vreo şansă de a fi audiat, atunci este clar că 
depinde de decizia voastră dacă guvernul denominaţional adventist de ziua a şaptea va fi categorisit 
ca civilizat sau necivilizat. Şi pentru că denominaţiunea este în grija Comitetului Conferinţei 
Generale care vă aparţine (şi acum prin Conferinţa Generală în sesiune) în acest caz, sunteţi clar 
excluşi din rândul celor civilizaţi. Şi oricât de mult s-ar lăuda cu desăvârşirea „organizaţiei” lor, este 
clar că nu va fi uşor de găsit vreun trib necivilizat pe pământ care să fie atât de departe de lege şi de 
fiecare principiu al dreptăţii, omeneşti sau divine, după cum s-a manifestat în procesul, procedura şi 
acţiunea comitetului în acest caz. Este prerogativa specială a „organizaţiilor” sau guvernelor 
religioase de a fi nepoliticoase sau „mai presus de lege”? 

Dar recursul meu nu se îndreaptă numai împotriva acţiunii comitetului vostru, ci împotriva 
acţiunii lor aşa „cum a fost exprimată” în comunicatul trimis mie de Conferinţa Generală a 
adventiştilor de ziua a şaptea din 17 iunie 1907 şi publicat în „Review and Herald” din 27 iunie 
1907. 

 
 

Ce constituie o „atitudine bună”? 
 
Şi în ce constă această exprimare? Prima propoziţie sună astfel: „Referitor la acreditarea 

pastorală a lui A. T. Jones, acreditare care declară că este ‚un predicator ordinat cu o atitudine bună 
în Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea’ etc.”. 

Cu toate că propoziţia nu spune cuvânt cu cuvânt că nu am avut o „atitudine bună”, implicaţia 
clară este chiar aceasta. Atunci, cum arată „un predicator cu o atitudine bună în Conferinţa 
Generală”? Este vorba despre caracterul moral? Atunci, cu toate că nu afirm acest lucru pentru a 
părea bun, ci numai pentru a enunţa realitatea, este adevărat faptul că, atunci când a fost scrisă 
această declaraţie şi când s-a întreprins această acţiune, fusesem timp de 30 de ani un predicator de 
un asemenea nivel moral încât niciodată nu mi s-a adus vreo acuzaţie sau sugestie referitoare la un 
comportament imoral. De când a fost luată decizia au existat multe rapoarte şi zvonuri şi probabil 
vor mai fi multe; dar în perioada în care s-a luat această decizie, nu exista nici o astfel de acuzare şi 
nici nu a existat vreodată; aşadar, nimic de genul acesta nu a fost implicat în acest caz. Deci, din 
punct de vedere moral aveam, la vremea respectivă, „o atitudine bună”. 

Sau integritatea doctrinară este cea care face ca un predicator să aibă „o atitudine bună în 
Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea”? Ce înseamnă integritate doctrinară? 
Adventiştii de ziua a şaptea s-au lăudat mereu că ei nu au nici un crez; ci „Biblia şi numai Biblia”, 
ca „religie a protestanţilor”, constituie singurul standard suficient pentru adevăr, credinţă şi 
învăţătură. Atunci când am intrat în legătură cu adventiştii de ziua a şaptea, se predica, fiind unici în 
acest fel, că adventiştii de ziua a şaptea pretind a avea numai din Biblie adevărul; dar nu pretindeau 
a avea tot adevărul care se află în Biblie; ci că, în timp ce adevărul pe care îl aveau era adevăr 
biblic, mai urma încă să fie descoperit adevăr din Biblie, iar ei se pretindeau a fi deschişi şi perfect 
liberi de a merge la Biblie, pe „calea care străluceşte din ce în ce mai mult până la ziua desăvârşită”, 
pentru a afla din ce în ce mai mult adevăr, până când tot adevărul din Biblie şi toată plinătatea lui 
vor fi găsite în acea zi desăvârşită. Şi nu am aşteptat nimic mai mult decât ca acest popor să 
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îngăduie a fi conduşi în tot adevărul Bibliei în ceea ce priveşte organizarea, ca şi în orice altceva. 
Repet: aceasta este singura afirmaţie şi singura bază pe care am intrat în legătură cu 

adventiştii de ziua a şaptea. Şi acolo am stat mereu. Acolo stau acum şi acolo voi rămâne pentru 
totdeauna. Potrivit singurului principiu pe baza căruia am intrat în legătură cu adventiştii de ziua a 
şaptea, păstrarea şi predicarea adevărului din Biblie, aşa cum este în Biblie, oricare ar fi acest 
adevăr, ar constitui singurul standard sau test cinstit pentru integritatea doctrinară. Şi nimeni nu a 
încercat să indice spre ce am predicat sau predat, fie prin voce sau prin scris, ca nefiind adevărul 
Bibliei aşa cum este clar găsit în Biblie. 

Dar, în timp ce adventiştii de ziua a şaptea pretind că nu au nici un crez, timp de mulţi ani a 
fost tipărită o declaraţie acceptată a „principiilor fundamentale” pe care „ei le îmbrăţişează” ca fiind 
„anumite puncte de credinţă bine definite”. Dacă ar trebui acceptat că declaraţia acestor „principii 
fundamentale”, care sunt „puncte de credinţă bine definite”, reprezintă standardul de integritate 
doctrinară care decide dacă un om este un „predicator cu o atitudine bună”, atunci afirm că eu 
îmbrăţişez pe deplin, fără nici o interpretare sau calificare, fiecare din aceste „principii 
fundamentale” ca fiind „puncte de credinţă bine definite”, aşa cum am făcut-o întotdeauna şi exact 
aşa cum sunt tipărite în anuarul adventist de ziua a şaptea din 1907 – chiar anul în care Comitetul 
Conferinţei Generale a luat această decizie cu implicaţia că eu nu sunt un „predicator cu o atitudine 
bună”. 

Din nou: în săptămâna de rugăciune din 1908 a fost tipărit numărul special al „Review and 
Herald” care se constituia într-o recomandare a denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea pentru 
ceilalţi oameni din lume, pentru ca aceştia să facă donaţii denominaţiunii; în acel număr, care a fost 
tipărit în aproape 800.000 de copii, a fost publicată o serie de afirmaţii „Noi credem”. Eu cred 
fiecare din aceste afirmaţii. 

Astfel, până în ziua de azi, eu nu numai că sunt în armonie cu propoziţiile, subiectele 
predicate şi cu principiile de integritate doctrinară pe baza cărora am intrat în legătură cu adventiştii 
de ziua a şaptea, dar sunt în desăvârşită armonie cu fiecare punct care a fost publicat în mod oficial 
ca o declaraţie a „principiilor fundamentale” sau „puncte de credinţă bine definite” ale adventiştilor 
de ziua a şaptea. 

De aceea, orice declaraţie denominaţională cunoscută şi publicată ca „principii fundamentale” 
sau ca „puncte de credinţă bine definite”, nu poate constitui fundament pentru implicaţia scrisă şi 
publicată de Comitetul Conferinţei Generale în acest caz, potrivit căreia eu nu am fost un 
„predicator cu o atitudine bună în Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea”. 

 
 

Altceva 
 
De aceea, este clar că deducţia lor şi hotărârea luată pe baza acelei concluzii potrivit căreia eu 

nu am fost un „predicator cu o atitudine bună”, a fost fondată pe altceva decât pe principiile 
fundamentale cunoscute şi recunoscute sau pe „punctele de credinţă bine definite” ale adventiştilor 
de ziua a şaptea. 

Atunci, de unde au luat ei un alt motiv? De unde au luat ei acest lucru nou şi necunoscut, 
ridicat de ei înşişi la standardul de credinţă şi practică şi ca un test de apartenenţă ca membru şi pe 
baza căruia ei vorbesc împotriva unui om care este în desăvârşită armonie cu fiecare principiu al 
moralei şi cu fiecare „principiu fundamental” afirmat, cunoscut şi recunoscut sau „punct de credinţă 
bine definit” al adventiştilor de ziua a şaptea, implicaţia fiind că această persoană nu este un 
predicator cu o atitudine bună? 

De unde au luat ei acest lucru nou, acest lucru necunoscut până acum, pe care ei l-au ridicat la 
rangul de test? De oriunde l-ar fi luat sau oricum l-ar fi luat, trebuie ridicată întrebarea: ce drept au 
câţiva oameni, un simplu comitet, să fixeze noi teste, necunoscute până acum, pentru atitudinile 
predicatorilor şi, fără a le publica, fără a le expune sau informa pe cineva despre ele – nici măcar pe 
cel în cauză – să aplice aceste teste cu toată puterea pe care o are acest comitet, pentru desăvârşita 
distrugere a atitudinii oricărei persoane din corpul predicatorilor sau din cel denominaţional? 
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Fac recurs la acest lucru! Îşi propune această Conferinţă Generală adunată în sesiune să 
sancţioneze o procedură care expune atitudinea sacerdotală şi denominaţională a fiecărui predicator 
adventist de ziua a şaptea unei voinţe arbitrare, capriciului oficial sau resentimentului personal a 
câtorva oameni, a unui simplu comitet care stă la 4000 de mile depărtare sau oriunde altundeva? 
Sancţionează această Conferinţă Generală adunată în sesiune acest izvor de credinţă de la sine 
ridicat şi acest tribunal al comportamentului sacerdotal? 

Dar, ce este acest lucru nou pe baza căruia Comitetul Conferinţei Generale poate să 
stabilească un test ieşit din comun pentru comportamentul sacerdotal în cadrul denominaţiunii 
adventiştilor de ziua a şaptea – un test în prezenţa căruia 30 sau chiar 50 de ani de caracter 
consecvent şi integritate doctrinară nu înseamnă nimic? Iată-l, aşa cum a fost oficial formulat, 
adoptat şi publicat de ei înşişi: 

1. „Că lucrarea şi influenţa lui Alonzo T. Jones a încetat să mai fie folositoare denominaţiunii 
din partea căreia şi-a primit scrisorile de recomandare, că discursurile sale publice şi afirmaţiile 
publicate, care s-au bucurat de o largă răspândire, arată atitudinea sa ca fiind opusă lucrării 
organizate a denominaţiunii care i-a oferit scrisorile de recomandare.” 

Acesta este! Şi odată găsit, ce este el? Oh! Este „denominaţiunea”, „denominaţiunea” şi 
„lucrarea organizată a denominaţiunii”! 

Acum, pretenţia este că „denominaţiunea” este o biserică creştină; da, însăşi biserica creştină. 
Dacă este adevărat, atunci denominaţiunea există în lume pentru a ajuta oamenii şi nu pentru a fi 
ajutată de către oameni. Aceasta este ordinea creştină. Dar, potrivit acestui nemaipomenit standard 
necunoscut înainte, ordinea creştină este inversată; şi iată! „denominaţiunea” este aici pentru a fi 
ajutată de oameni în loc de a ajuta oamenii. Oamenii există pentru denominaţiune şi nu 
denominaţiunea pentru oameni. Atunci, Predica de pe Munte nu mai este bună de nimic? Dacă este 
aşa, atunci vă rog să citiţi Matei 5:43-48; Luca 6:32-36. 

Acum, adevărul şi realitatea este că Hristos nu a trimis pe nimeni niciodată pentru a predica o 
denominaţiune, nici pentru a ridica o denominaţiune; ci pentru a predica Evanghelia şi pentru a 
ridica creştini. Şi aceasta este tot ce voi face şi eu. Religia lui Hristos nu este nici inter-naţională, 
nici naţională, nici denominaţională. Este individuală şi universală. Şi indiferent dacă aparţine 
vreunei denominaţiuni sau nu, indiferent de „naţiune, cel ce se teme de Dumnezeu şi lucrează în 
neprihănire, este acceptat de El”. 

2. „Discursurile sale publice şi afirmaţiile publicate, care s-au bucurat de o largă răspândire, 
arată atitudinea sa ca fiind opusă lucrării organizate a denominaţiunii.” 

Aici nu se specifică care dintre „discursurile publice şi afirmaţiile publicate” sunt avute în 
vedere. Dar este drept să presupunem că se face referinţă în mod deosebit la cele care ating acest 
subiect. Şi adevărul este că aceste discursuri şi afirmaţii nu au fost publicate, nici scrise şi nici 
măcar rostite până când nu mi s-a cerut a doua oară de către această Conferinţă Generală să 
informez „poporul” despre poziţia mea. Este de asemenea adevărat că până la această oră, aceste 
discursuri şi afirmaţii nu ar fi fost făcute publice şi nici discutate în mod privat de mine, dacă aceşti 
oameni nu mi-ar fi cerut să informez „poporul” despre poziţia mea. Dacă nu doreau aceasta, atunci 
de ce au făcut-o? Şi dacă au dorit atât de mult încât au solicitat şi a doua oară, atunci de ce nu au 
fost mulţumiţi? Dar nu; acest comitet a trebuit să se grăbească a tipări o „respingere”, care a fost 
mai mult o mărturisire şi o cerere a unor dovezi din partea mea, şi să le spun „cum” de ştiu toate 
acestea. Ca răspuns, le-am oferit dovezile şi le-am spus „cum” de am ştiut. Şi că dovezile şi 
informaţiile au fost suficiente este dovedit de faptul că singurul răspuns pe care l-au oferit a fost cel 
al forţei, această acţiune necivilizată, întreprinsă la Gland, Elveţia. Nu a fost acesta motivul pentru 
care doreau să-mi cunoască poziţia? Dacă aveau alte motive, atunci de ce nu au folosit declaraţiile 
mele în alt scop? Este chiar spiritul inchiziţiei acela de a pretinde de la un om şi de a-l forţa să-şi 
afirme poziţia şi apoi să-l pedepseşti pentru aceasta. 
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Este opusă? 
 
Iar acum, referitor la adevărul denominaţional, este adevărat că atitudinea mea este opusă 

denominaţiunii sau lucrării organizate a denominaţiunii. Este această atitudine sănătoasă potrivit 
standardului vostru publicat – nu potrivit publicaţiilor pe care le-am scris eu, ci acelora care 
pretindeţi că sunt, şi eu admit că sunt, scrise prin Spiritul Profeţiei? Nu ar trebui ca scrierile 
autorizate ale denominaţiunii să constituie un standard suficient prin care acest lucru să fie lămurit? 
Pentru a face acest test, îngăduiţi-mi să citesc câteva pasaje scurte din „Marea luptă”. Mai întâi, 
pagina 324: 

„Sufletul care este predat lui Hristos, devine propria Sa fortăreaţă pe care El o menţine în 
mijlocul unei lumi revoltate şi în care El intenţionează să nu fie cunoscută nici o altă autoritate în 
afară de a Sa.”. 

Acest paragraf afirmă în mod clar tot ceea ce eu am pretins: că Hristos intenţionează ca în 
sufletul care este predat Lui să nu fie cunoscută nici o altă autoritate în afară de a Sa. Acesta este 
adevărul cel veşnic. Eu îl cunosc şi îl voi predica întotdeauna, pretutindeni, fiecărui suflet. Şi, în 
ceea ce mă priveşte, doresc ca intenţia Domnului Isus să fie împlinită. 

Urmează pagina 414: 
„‚Capul fiecărui om este Hristos.’ Dumnezeu, care a aşezat toate lucrurile sub picioarele 

Mântuitorului, ‚I-a dat să fie Capul tuturor lucrurilor în biserica ce este trupul Său, plinătatea Celui 
care împlineşte totul în toţi’. Biserica este ridicată pe Hristos ca temelie; ea trebuie să se supună lui 
Hristos drept Cap al său. Nu trebuie să depindă de oameni sau să fie controlată de oameni.” 

Acesta este adevărul. Aceasta este poziţia mea şi aceasta este ceea ce predic; că biserica nu 
trebuie să depindă de oameni sau să fie controlată de oameni. Citesc mai departe următoarea 
propoziţie: 

„Mulţi pretind că o poziţie de încredere în biserică le conferă autoritatea de a dicta ce trebuie 
să creadă şi ce nu trebuie să creadă alt om. Această pretenţie nu este autorizată de Dumnezeu.” 

Aceasta este poziţia mea şi aceasta este ceea ce predic din Biblie: că o poziţie de încredere în 
biserică nu conferă niciodată nici unui om şi nici unui grup de oameni, nici o autoritate de a dicta ce 
ar trebui sau nu să creadă un om. Şi atunci când oamenii cu poziţii din biserică au o asemenea 
pretenţie sau când se comportă ca şi când ar pretinde acest lucru, cum că au autoritatea de a dicta 
sau de a decide ce ar trebui să creadă sau ce ar trebui să facă oamenii, atunci sunt gata să le spun 
oamenilor exact ceea ce scrie în această carte: „Această pretenţie nu este autorizată de Dumnezeu.”! 
Este adevărul veşnic; şi eu o să-l menţin şi o să-l predic. 

Citesc mai departe următoarea propoziţie: 
„Mântuitorul spune: ‚Voi toţi sunteţi fraţi’. Toţi sunt supuşi ispitei şi pasibili de greşeli. Noi 

nu putem depinde pentru călăuzire de fiinţe mărginite. Stânca credinţei este prezenţa vie a lui 
Hristos în biserică.” 

Este adevărul desăvârşit al lui Dumnezeu că „noi nu putem depinde pentru călăuzire de fiinţe 
mărginite”. Iar eu nu voi depinde pentru călăuzire de vreo fiinţă mărginită, ci numai de Spiritul 
infinit al Fiinţei infinite. Şi voi face tot ce îmi va sta în putinţă, prin predicarea cuvântului, prin 
rugăciune şi prin îndemnuri, ca fiecare suflet să primească acel Spirit infinit şi să înveţe cum să 
depindă în mod desăvârşit numai de El pentru călăuzire. 

Este adevărul lui Dumnezeu că „stânca credinţei este prezenţa vie a lui Hristos în biserică”. Şi 
tot ceea ce cer de la orice persoană şi de la orice denominaţiune este ca locul care aparţine prezenţei 
celei vii a Hristosului Celui viu în biserică, să-I fie dat Lui în propria Sa Persoană vie. Citesc din 
nou la pagina 668: 

„Aşa cum Hristos a trăit legea în trup omenesc, tot aşa vom face şi noi dacă ne vom prinde de 
Tăria tuturor puterilor. Dar nu trebuie să lăsăm responsabilitatea datoriei noastre altora şi să 
aşteptăm ca ei să ne spună ce să facem. Nu putem depinde pentru sfat de ceea ce este omenesc…”. 

Este adevărul lui Dumnezeu că „nu putem depinde pentru sfat de ceea ce este omenesc”. 
Domnul Isus este „Sfătuitorul” divin pe care ni L-a dat Dumnezeu. Prin Spiritul Său divin, El vine 
şi locuieşte personal cu fiecare credincios ca fiind Capul său şi „Totul în Tot” care îi aparţine. 
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Acesta este creştinism; iar eu îl voi predica şi îl voi preda pretutindeni. Şi de ce ar fi acest lucru 
opus oricărei „lucrări organizate”? Citesc din nou, următoarea propoziţie: 

„Domnul ne va arăta datoria noastră tot atât de bucuros cum i-o va arăta oricărei alte 
persoane. Dacă venim la El în credinţă, El ne va descoperi nouă personal tainele Sale.”. Acesta este 
adevărul. Acesta este creştinismul. Domnul îţi arată ţie datoria ta tot atât de bucuros cum i-o va 
arăta oricărei alte persoane. Şi va fi cu mult mai bucuros să-ţi arate ţie datoria ta, decât de a arăta 
datoria ta altcuiva. Credeţi-L, credeţi în El. Trăiţi cu El. Vorbiţi cu El. Încredeţi-vă în El; aşteptaţi să 
facă ce a spus; şi apoi lăsaţi-L pe El să vă „descopere vouă personal tainele Sale”. Aceasta este ce 
predic şi aceasta este ceea ce predau oriunde şi oricui. Acesta este adevărul creştinismului, iar eu îl 
voi predica. 

Este suficient la faza aceasta; cu toate că există mult mai mult. Trec la următoarea: citesc 
acum de la pagina 450. Este vorba despre Isus şi despre conducătorii bisericii din timpul Lui: 

„Pentru a evita un conflict inutil cu conducătorii de la Ierusalim, El Şi-a redus lucrarea la 
Galileea. Neglijarea aparentă a marilor adunări religioase şi duşmănia manifestată faţă de El de 
către preoţi şi rabini au constituit atât pentru popor, cât şi pentru proprii Săi apostoli şi pentru rudele 
Sale, o cauză de nedumerire referitor la persoana Sa. În învăţăturile Sale, El a subliniat 
binecuvântarea supunerii faţă de legea lui Dumnezeu şi totuşi El Însuşi părea a fi atât de indiferent 
faţă de serviciul care fusese stabilit în mod divin. Faptul că se amesteca printre cârciumari şi printre 
alţii care aveau o reputaţie proastă, indiferenţa Sa faţă de ceremoniile rabinice şi libertatea cu care a 
pus de-o parte cerinţele tradiţionale referitoare la Sabat, toate păreau să-L aşeze în opoziţie cu 
autorităţile religioase, cauzând multe discuţii. Fraţii Lui credeau că greşeşte prin faptul că se 
îndepărtează de oamenii mari şi învăţaţi ai naţiunii. Ei simţeau că aceştia trebuie să aibă dreptate şi 
că Isus greşea aşezându-Se în opoziţie cu ei.” A fost o greşeală din partea Lui că s-a îndepărtat de 
marii oameni învăţaţi ai naţiunii? Nu! Isus „greşea aşezându-se în opoziţie cu ei”? Nu! Dar iată-i pe 
cei ce credeau că greşeşte. De ce gândeau ei astfel? Oh, numai pentru că „simţeau că aceştia trebuie 
să aibă dreptate”. Şi de ce simţeau că aceşti oameni trebuie să aibă dreptate? Oh, numai pentru că ei 
erau „autorităţile religioase”, „conducătorii de la Ierusalim”. Numai datorită faptului că aceşti 
oameni ocupau acea poziţie şi acel loc, ei „trebuie să aibă dreptate”; şi, bineînţeles, numai datorită 
acestui fapt, Isus trebuie că „greşea” aşezându-Se în opoziţie faţă de ei. Dar în toate acestea, Isus nu 
greşea în nici cea mai mică măsură. El a fost veşnic drept; iar adevărata opoziţie nu a fost de partea 
Sa. 

De aceea, neînţelegerea cu conducătorii bisericii, disidenţa faţă de „autorităţile religioase”, 
chiar a avea o atitudine de opoziţie faţă de ei, nu este niciodată în sine o dovadă de eroare sau de 
greşeală. Nici un om, nici o asociaţie sau adunare de oameni nu va avea niciodată vreo autoritate 
datorită unei poziţii oficiale sau a unui loc în biserica lui Hristos sau în vreo biserică ce se pretinde a 
fi biserica lui Hristos. Şi atunci când vreo persoană sau vreo adunare deţine această autoritate în 
vreo biserică, este pentru că acea biserică aparţine numai oamenilor şi nu lui Hristos. „Conducătorii 
neamurilor (păgânii) îi au în stăpânire şi conducătorii lor exercită autoritate asupra lor; dar nu aşa 
trebuie să fie între voi.” Printre creştini nu este aşa. Şi orice biserică în care este astfel, este o 
biserică păgână; căci numai printre „neamuri” sunt înfăptuite astfel de lucruri. Citesc din nou la 
pagina 550: 

„În regatele lumii, poziţia însemna mărire de sine. Poporul exista în beneficiul clasei 
conducătoare. Influenţa, sănătatea, educaţia erau tot atâtea mijloace pentru a câştiga controlul 
maselor în folosul conducătorilor. Clasa cea mai de sus trebuia să gândească, să decidă, să se bucure 
şi să conducă; clasa cea mai de jos trebuia să se supună şi să slujească. Religia, asemenea tuturor 
celorlalte lucruri, era o chestiune de autoritate. Poporul trebuia să creadă şi să practice aşa cum le 
dictau superiorii. Dreptul omului de a gândi şi a acţiona pentru sine era pe deplin nerecunoscut. 

Hristos a stabilit o împărăţie pe principii diferite. El a chemat oamenii nu la autoritate, ci la 
servire, cei puternici să poarte nevoile celor slabi. Puterea, poziţia, talentul, educaţia îi confereau 
deţinătorului o obligaţie mai mare de a-i servi pe semenii săi. Celor mai de jos apostoli ai lui Hristos 
li s-a spus: ‚Toate lucrurile sunt pentru beneficiul vostru’. În chestiuni de conştiinţă, sufletul trebuie 
lăsat liber. Nimeni nu trebuie să controleze mintea altcuiva, să judece pentru altul, să-i prescrie 
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datoria. Dumnezeu oferă fiecărui suflet libertatea de a gândi şi de a-şi urma propriile sale 
convingeri. ‚Fiecare dintre voi va da socoteală despre sine lui Dumnezeu.’ Nimeni nu are dreptul de 
a contopi propria sa individualitate în cea a altuia. În toate chestiunile care implică principiile, 
‚lăsaţi ca fiecare să fie convins în propria sa minte’. În împărăţia lui Hristos nu există opresiune 
ierarhică; nu există mecanism de constrângere. Îngerii cerului nu au venit pe pământ pentru a dicta 
şi pentru a stoarce omagii, ci ca mesageri ai milei, pentru a coopera cu oamenii în procesul de 
înnobilare a umanităţii.” 

Aceasta este exact poziţia mea; şi aceasta este tot ceea ce am predicat din Biblie; împărăţia lui 
Dumnezeu, aşa cum este în ea însăşi „neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”; împărăţia lui 
Dumnezeu aşa cum a adus-o Hristos în lume; împărăţia lui Dumnezeu aşa cum este în sufletul 
individual; împărăţia lui Dumnezeu aşa cum este în biserica lui Dumnezeu; împărăţia lui Dumnezeu 
aşa cum este prezentată, acoperind pământul precum apele marea; împărăţia lui Dumnezeu cu 
consimţământul celor supuşi ei şi în care, în ceea ce-i priveşte pe cei supuşi, singurul principiu este 
autoguvernarea în Dumnezeu şi cu Dumnezeu potrivit cu voia lui Dumnezeu; acea împărăţie în 
care, astfel, nefiind loc ca unul să-l stăpânească pe celălalt, singurul teren de activitate este servirea 
în dragoste unul pe celălalt; acea împărăţie în care sufletul este liber; acea împărăţie în care nimeni 
nu caută să controleze mintea altuia, să gândească pentru altul sau să-i arate care este datoria sa; 
acea împărăţie în care fiecare suflet se bucură de libertatea pe care o are de la Dumnezeu de a gândi 
şi de a-şi urma propriile convingeri; acea împărăţie în care fiecare îi dă socoteală despre sine numai 
lui Dumnezeu; acea împărăţie în care nu există nici o opresiune ierarhică şi nici un mecanism de 
constrângere. Aceasta este ceea ce predic. Chiar aceasta am predicat şi aceasta este ceea ce voi 
continua să predic; căci Împărăţia lui Dumnezeu şi Evanghelia acelei Împărăţii este ceea ce trebuie 
predicat în toată lumea ca martor tuturor naţiunilor; apoi va veni sfârşitul. Următorul pasaj este la 
pagina 826: 

„În instrucţiunea dată apostolilor Săi, Hristos nu numai că a schiţat lucrarea, dar le-a şi dat 
solia. ‚Învăţaţi pe toţi oamenii’, a spus El, ‚să păzească toate lucrurile pe care vi le-am poruncit’. 
Apostolii trebuiau să predice ceea ce Hristos i-a învăţat. Aici este inclus nu numai ceea ce a vorbit 
atunci când a fost prezent în Persoană, dar şi ceea ce a oferit prin toţi profeţii şi învăţătorii 
Vechiului Testament. Învăţătura omenească este îndepărtată. Nu există nici un loc pentru tradiţie, 
pentru teoriile şi concluziile oamenilor sau pentru legislaţie bisericească. Nici un set de legi 
decretate de autoritatea eclesiastică nu este inclus în această instrucţiune. Nimic din toate acestea 
nu trebuie predicate de servii lui Hristos. ‚Legea şi profeţii’, alături de înregistrarea propriilor Sale 
cuvinte şi fapte, constituie măsura încredinţată apostolilor pentru a fi dată lumii. Numele lui Hristos 
este cuvântul test pentru ei, simbolul lor, legătura dintre ei, autoritatea acţiunilor lor şi sursa 
succesului lor. Nimic din ceea ce nu poartă atestarea Sa nu trebuie recunoscut în împărăţia Sa.” 

În învăţătura pe care mi-a încredinţat-o mie Hristos nu există nici un loc pentru tradiţie, nu 
există nici un loc pentru teoriile şi concluziile oamenilor, nu există nici un loc pentru vreo legislaţie 
bisericească, nu există nici un loc pentru „legi decretate de autoritatea eclesiastică”. „Nimic din 
toate acestea nu trebuie să fie predicate de servii lui Hristos.” Atunci, la ce bun şi pentru ce scop 
există „legislaţia bisericească” ce vă aparţine, constituţiile, legile şi rezoluţiile – sau toate celelalte 
„legi decretate de autoritatea eclesiastică” ce vă aparţin? „Nimic din toate acestea nu trebuie să fie 
predicate de servii lui Hristos.” Atunci, cu ce drept îmi cereţi să predic asemenea lucruri? 

Acum, toate aceste citate din „Marea luptă”, fără nici o explicaţie sau calificare, constituie 
exact atitudinea mea în toate publicaţiile mele şi în afirmaţiile mele publicate şi în toate predicile 
mele. Sunt acestea „opuse lucrării organizate”? Dacă da, care este motivul? Şi chiar dacă este 
adevărat, ce aş putea eu face? Acesta este adevărul aşa cum este în Biblie şi în Isus. 

Şi aceasta nu este încă totul din propriul vostru standard publicat. Iată „Mărturii Speciale 
Seria B, Numărul 10”, „Iehova este Regele nostru.” I-am spus preşedintelui Conferinţei voastre 
Generale şi altora, şi acum vă spun şi vouă, că sunt pe deplin de acord cu acest material exact aşa 
cum este exprimat; şi dacă aceasta este ceea ce veţi crede, atunci nu poate exista nici o diferenţă, cu 
atât mai puţin opoziţie, între noi ca organizaţie. 

Această solie afirmă următoarele: 
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„Dumnezeu declară: ‚Eu voi fi slăvit în poporul Meu’; dar administraţia plină de sine a 
oamenilor a determinat alungarea lui Dumnezeu şi acceptarea născocirilor oamenilor.” Paginile 16, 
17. 

Eu nu am făcut niciodată o afirmaţie atât de tare ca aceasta. Eu nu am spus niciodată ceva mai 
„opus lucrării organizate” decât o face această afirmaţie. Este această Mărturie opusă lucrării 
organizate? Sau este opus lucrării organizate să predici din Biblie soluţia de prevenire a ceea ce 
Mărturia indică drept sursă care „a determinat alungarea lui Dumnezeu şi acceptarea născocirilor 
oamenilor”? Atunci când Dumnezeu este alungat de către oamenii din biserică, iar în locul Său sunt 
acceptate născocirile oamenilor, atunci eu ştiu ce înseamnă aceasta. Voi nu ştiţi? Iar eu nu doresc 
aşa ceva. Voi doriţi? 

Împărăţia lui Iehova şi scopul ca fiecare să-L găsească pe Dumnezeu ca Regele său în 
Împărăţia lui Dumnezeu, în locul împărăţiei oamenilor, în locul lui Dumnezeu – aceasta este exact 
ceea ce predic pretutindeni şi ceea ce voi continua să predic. 

Această Mărturie afirmă în atât de multe cuvinte: 
„Această solie este oferită bisericilor noastre în fiecare loc” şi „aceste cuvinte… sunt necesare 

în fiecare loc în care se înfiinţează o biserică.” Pag. 19, 33, 34. 
Şi totuşi, adevărul este că bisericile din orice loc abia dacă au avut ocazia de a şti că această 

afirmaţie există. De ce? Şi cu toate că a fost tipărită de un an şi jumătate, Societatea Tratatelor nu a 
avut-o şi nici nu i-a fost oferită; şi singura cale de a intra în posesia ei, era de a trimite direct la 
Pacific Press 5 cenţi pentru o copie. De ce? Nu pentru că şi această Mărturie este privită de aceleaşi 
persoane ca fiind „opusă lucrării organizate”? Aceasta afirmă mai departe: 

„Ani de-a rândul s-a observat la oamenii care au poziţii de răspundere o creştere a tendinţei de 
a stăpâni peste moştenirea lui Dumnezeu, răpind astfel membrilor Bisericii sentimentul înfocat de 
nevoie după călăuzire divină şi al aprecierii privilegiului de a primi sfat de la Dumnezeu referitor la 
datoria lor. Această ordine a lucrurilor trebuie schimbată. Trebuie să existe o reformă.” Pag. 13. 

Schimbarea ordinii lucrurilor şi reforma este tot ceea ce am cerut. Şi de ce este acest lucru 
opus lucrării organizate? Citesc mai departe: 

„În primele mele experienţe în solie, am fost chemată să fac faţă acestui rău. Pe parcursul 
lucrării desfăşurate de mine în Europa şi în Australia şi de curând în tabăra de la San Jose din 1905, 
a trebuit să aduc mărturia de avertisment împotriva acestui lucru, deoarece sufletele au fost conduse 
să privească la oameni pentru înţelepciune, în loc de a privi la Dumnezeu care este înţelepciunea 
noastră, sfinţirea noastră şi neprihănirea noastră. Şi acum (1907) aceeaşi solie mi-a fost dată, mai 
hotărât şi mai decisiv, pentru că nu a existat o ofensă mai gravă la adresa Spiritului lui Dumnezeu.” 
Idem. 

Citesc din nou: 
„Scriu pentru că mi-a fost arătat că predicatorii şi profesorii sunt din ce în ce mai ispitiţi de a 

se încrede în omul mărginit pentru înţelepciune şi de a face din carne braţul lor susţinător. 
Preşedinţilor de Conferinţă şi celor din poziţii de răspundere le aduc această solie: rupeţi legăturile 
şi cătuşele care au fost puse peste poporul lui Dumnezeu. Vouă vă este adresat cuvântul: ‚Rupeţi 
fiecare jug!’. Dacă nu încetaţi lucrarea de a-i face pe oameni supuşi oamenilor, dacă nu vă umiliţi 
inimile şi dacă nu învăţaţi voi înşivă calea Domnului asemenea copilaşilor, Domnul vă va lepăda 
din lucrarea Sa.” Pag. 16. 

Este adevărat că „legăturile şi cătuşele” „au fost puse peste poporul lui Dumnezeu”? Nu eu 
am afirmat aceasta. Dar Mărturia spune că aşa este şi aceasta la finele lui octombrie 1907; şi voi 
pretindeţi a crede că acestea sunt instrucţiuni de la Dumnezeu. Sunt acestea opuse lucrării 
organizate? Fără a le spune oamenilor că au fost puse peste ei legături şi cătuşe, eu am continuat şi 
voi continua să-i învăţ pe oameni cum să se elibereze din astfel de lucruri ca legăturile, cătuşele şi 
jugurile. Este aceasta opus lucrării organizate? Dacă este, ce pot face eu? 

După ce le spune astfel preşedinţilor de conferinţă şi oamenilor din poziţii de răspundere ce ar 
trebui să facă; după ce spune tuturor bisericilor că această conducere a oamenilor încrezători în sine 
a rezultat în alungarea lui Dumnezeu şi acceptarea născocirilor oamenilor, după ce le-a spus tuturor 
că Hristos „doreşte ca nici o putere care le obstrucţionează libertatea în servirea Sa, să nu fie pusă 
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asupra lor”; că El „nu a numit niciodată pe cineva conducător peste moştenirea Lui”; şi că 
„adevărata religie a Bibliei va conduce la control de sine, nu la controlul unuia de către celălalt”; se 
întoarce apoi şi le spune indivizilor ce trebuie să facă. Iată numai una din aceste afirmaţii: 

„Fiecare membru al bisericii ar trebui să înţeleagă că Dumnezeu este singurul către care ar 
trebui să privească pentru înţelegerea datoriei individuale. Este adevărat că fraţii ar trebui să se 
sfătuiască împreună; dar atunci când oamenii aranjează ce ‚trebuie să facă fraţii’ lor, aceştia să 
răspundă că L-au ales pe Domnul ca Sfătuitor al lor. Cei care Îl vor căuta cu umilinţă, vor 
descoperi că harul Său este suficient. Dar atunci când un om îi îngăduie altuia să păşească între el şi 
datoria pe care i-a descoperit-o Dumnezeu, oferindu-i omului încrederea sa şi acceptându-l pe el 
drept călăuză, atunci se îndepărtează de la adevărata temelie şi intră pe o alta falsă şi periculoasă. 
Un astfel de om, în loc să crească şi să se dezvolte, îşi va pierde spiritualitatea. Nu există nici o 
putere în nici un om pentru a remedia un caracter defectuos. Încrederea şi speranţa noastră trebuie 
să fie în mod individual în Cel care este mai mult decât om.” 

Acum, vă rog să reţineţi că nu am citit aceste pasaje din „Marea luptă” şi „Iehova este Regele 
nostru” ca dovadă că ceea ce cred şi predic este adevărul. Eu ştiu lucrul acesta din Biblie şi îl predic 
din Biblie. Motivul pentru care am citit aceste afirmaţii din aceste două publicaţii autorizate ale 
denominaţiunii este numai pentru a arăta că din propriile voastre publicaţii autorizate există 
suficiente motive pentru a pune la îndoială faptul că atitudinea mea este „opusă lucrării organizate” 
în vreun alt fel decât a fost atitudinea lui Isus opusă „autorităţilor religioase” şi „conducătorilor din 
Ierusalim” – „lucrării organizate” din timpul Lui. 

Aşadar: 
Caracterul moral nu constituie standardul pentru o atitudine bună aici; este altceva. 
Integritatea doctrinară nu constituie standardul pentru o atitudine bună aici; este altceva. 
Armonia cu standardul şi cu publicaţiile autorizate ale denominaţiunii nu constituie 

standardul pentru o atitudine bună aici; este totuşi altceva. 
Dar atunci când ajungem dincolo de acestea, încă la altceva ca standard, atunci acel altceva nu 

poate fi decât voinţa arbitrară şi „autoritatea” oamenilor care pretind a fi biserica. Şi unul dintre 
primele principii protestante este „opoziţie faţă de autoritatea arbitrară a bisericii”. 

Dar acum, referitor la această situaţie, eu sunt dispus să renunţ la toate obiecţiile şi să răspund 
cu dreptate acelei acuzaţii că sunt „opus lucrării organizate”. 

 
 

Ce este lucrarea organizată? 
 
Ce este această „lucrare organizată a denominaţiunii” în ceea ce se pretinde a fi şi care este 

definiţia oficială? De fapt, nu numai că s-a mărturisit, dar este scris în mod oficial şi publicat în mod 
oficial că pretinsa „organizaţie” a adventiştilor de ziua a şaptea este aceea a ordinii mozaice. În 
declaraţia oficială şi în publicarea acestui fapt, ordinea mozaică este astfel rezumată la opt puncte. 
Apoi, pe baza acelei schiţe a ordinii mozaice în exclusivitate, declaraţia oficială afirmă: 

„Planul general al organizaţiei adoptat de adventiştii de ziua a şaptea este foarte similar celui 
schiţat mai sus.” 

Apoi, pentru a expune acest caracter „foarte similar”, el este redactat şi expus în şase puncte, 
o schiţă paralelă a ordinii mozaice. Şi apoi, această declaraţie oficială afirmă: 

„Această comparaţie poate merge şi mai departe, dar ce s-a afirmat va dovedi suficient de clar 
că există o foarte mare asemănare între acel simplu, desăvârşit şi eficient sistem de organizare 
oferit pentru biserica înfiinţată de Moise şi organizaţia concepută pentru rămăşiţa bisericii chemată 
afară prin întreita solie din Apocalipsa 14:6-14.” Preşedintele Conferinţei Generale în „Review and 
Herald” 16 mai 1907, pag. 4, 5. 

Astfel, nu există absolut nici un motiv de îndoială că forma de organizare a denominaţiunii 
adventiste de ziua a şaptea se pretinde a fi cea a ordinii mozaice. Şi aceasta excluzând ordinea 
creştină; pentru că în toată această declaraţie, Hristos nu este nicăieri menţionat şi nici nu se face 
vreo referire la El; şi nici nu există vreo referire la cel puţin un verset al Noului Testament – cu 
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excepţia celui din Apocalipsa 14. Noul Testament însuşi nu este nici măcar menţionat, cu excepţia 
insinuării false că ordinea mozaică a existat „pentru îndrumarea şi guvernarea bisericii atât în 
timpul Vechiului cât şi al Noului Testament”. 

Adevărul este că ordinea mozaică a organizării nu a fost pentru îndrumarea şi guvernarea 
bisericii în timpul Noului Testament mai mult decât a fost Moise însuşi îndrumătorul şi 
guvernatorul bisericii în timpul Noului Testament. Moise însuşi a fost pentru timpul mozaic sau 
pentru timpul Vechiului Testament. Iar Hristos Însuşi este pentru creştini sau pentru timpul Noului 
Testament. Ordinea mozaică a fost numai pentru îndrumarea şi guvernarea bisericii în timpul 
mozaic sau al Vechiului Testament; şi nu are şi nici nu poate avea nici un loc în biserica creştină 
sau în timpul Noului Testament. Ordinea creştină şi numai ordinea creştină este pentru îndrumarea 
şi guvernarea bisericii în timpul creştin al Noului Testament. 

A ne întoarce la Moise şi la ordinea mozaică pentru un asemenea scop ca cel afirmat în 
declaraţia oficială a organizaţiei adventiştilor de ziua a şaptea, nu este altceva decât a-L abandona în 
întregime pe Hristos şi ordinea creştină. A-L ignora pe Hristos şi Biserica creştină, aşa cum face 
această declaraţie oficială, reprezintă un abandon direct a lui Hristos şi al ordinii creştine în 
favoarea lui Moise şi a ordinii mozaice. 

 
 

„Ordinea mozaică” în secolul al doilea 
 
Eu nu voi fi niciodată de acord cu aceasta. Eu ştiu ce presupune; pentru că s-a încercat o dată 

şi eu ştiu ce a însemnat atunci. Aceasta este exact traiectoria care a fost urmată în secolele doi şi 
trei după Hristos, în primii paşi ai papalităţii. Acest lucru poate fi verificat de oricine care va răsfoi 
paginile istoriei bisericii de la acea dată. Şi dacă nu va fi privită ca prea personală, voi încerca să 
citez aici ceea ce am scris într-un alt loc despre acea primă încercare de adoptare a ordinii mozaice 
în timpurile creştine. Iată ce am scris referitor la acea încercare de atunci: 

„Dar din nou se produce o cădere. Din nou este abandonat Dumnezeu ca rege. Hristos drept 
‚Conducător şi Comandant al poporului’ şi Singurul care are dreptul la slavă era lăsat de-o parte. 
Oamenii, ‚dorind să aibă slava’, s-au aşezat pe locul Lui. Spiritul Sfânt, ca Suveran şi Călăuză în şi 
pentru Biserică, înlocuit cu născocirile şi maşinăria omenească; din nou ‚ca toate popoarele’. 

Dar acest lucru nu a fost făcut printr-o desconsiderare deschisă şi făţişă la adresa lui 
Dumnezeu. Totul a fost făcut sub acoperirea Scripturii şi ca o manifestare a chiar ordinii divine. 
Această amăgire a fost făurită prin pretinsa adoptare a ordinii mozaice de organizare. Dar a merge 
înapoi la ordinea mozaică nu era în sine nimic altceva decât desăvârşita abandonare dintr-o dată a 
ordinii creştine. 

Acest lucru ar fi fost adevărat chiar şi în condiţiile în care ordinea mozaică ar fi fost cu 
adevărat adoptată. Dar adevărata adoptare a ordinii mozaice era pur şi simplu imposibilă. Sub 
ordinea mozaică poporul era o masă compactă, despărţită de toate celelalte popoare, care locuia în 
triburi cu limitări specifice şi minuţioase; aria întregii naţiuni fiind mai puţin de o şesime, iar 
poporul fiind de patru până la şase sau chiar opt ori mai mult decât Connecticut. A ne gândi la 
aplicarea acelei ordini în cazul unui popor care este împrăştiat pe toată suprafaţa pământului, 
locuind amestecat printre toate popoarele lumii, unul aici, altul acolo, doi sau trei aici şi patru sau 
cinci acolo, o mică adunare într-un oraş şi nici una pe o rază de multe mile – a ne gândi la a aplica 
ordinea şi organizarea mozaică într-o asemenea situaţie ca aceasta, nu ar putea fi nimic altceva 
decât un veritabil nonsens umanist şi sălbatic. 

Şi, de fapt, nu a fost niciodată adoptată sau aplicată cu adevărat. Maşinaţia nu a fost decât un 
pretext, o uneltire pentru a salva aparenţele. Dar a servit ambiţiilor clericilor ca mijloc de a orbi 
poporul şi le-a oferit o faţadă de investire divină a propriei lor autorităţi asumate de a stăpâni 
împotriva lui Hristos şi în locul lui Dumnezeu. Deoarece, cât era de uşor şi natural sub acea ‚ordine 
mozaică’ să invoci în faţa poporului aroganţa şi moartea lui Core, Datan şi Abiram şi a altora, ca 
fiind ‚teribilul avertisment divin’ pentru toţi oamenii care ‚ar îndrăzni orice împotriva episcopului’; 
căci ‚noi trebuie să-l privim pe episcop ca pe Domnul Însuşi’. 
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Şi acest lucru umanist care, de la început, nu a fost decât o invenţie rea a minţilor oamenilor 
pervertiţi; acest lucru care a fost în întregime rodul apostaziei; acest lucru care s-a născut numai din 
abandonarea ordinii creştine şi adoptarea unei fraude pe baza ordinii mozaice; acest lucru care nu a 
fost decât rodul respingerii lui Hristos pentru Moise şi astfel înlocuirea lui Hristos cu ei înşişi; acest 
lucru complet anticreştin; cei care l-au inventat, au numit singura şi adevărata biserică, ‚Împărăţia 
lui Dumnezeu’! Dar nu a fost niciodată nimic altceva decât împărăţia omului în locul lui 
Dumnezeu.” 

De aceea este perfect adevărat că în această pretinsă adoptare făţişă a ordinii mozaice a 
Vechiului Testament pentru organizaţie, denominaţiunea adventistă de ziua a şaptea a făcut acelaşi 
pas deschis şi distinct pe chiar calea papalităţii. Acest lucru nu poate fi negat; paralela este perfectă. 
În „Review and Herald”, scriind despre acest subiect, oficialii Conferinţei Generale au expus în 
esenţă şi aproape cuvânt cu cuvânt argumentele lui Ignaţius şi ale lui Ciprian şi chiar a novicei 
papalităţi. Chiar şi o astfel de afirmaţie ca aceasta: „În Petru, ca şi în fraţii conducători pe care 
Dumnezeu îi foloseşte acum, aceste adunări de credincioşi au fost unite în Duhul Sfânt.” „Review 
and Herald” 2 mai 1907, pag. 10. 

„În Petru”! „În Petru… aceste adunări de credincioşi au fost unite în Duhul Sfânt”! Gândiţi-
vă la aceasta! Aceasta este exact, chiar în intenţie, pretenţia papalităţii în favoarea lui Petru; şi 
acum, în favoarea Episcopului Romei ca „succesor al binecuvântatului Petru”. Şi iată, chiar „ca şi” 
„în Petru”, tot la fel şi în fraţii din conducerea de acum, „aceste adunări de credincioşi au fost unite 
în Duhul Sfânt”. Nu este adevărat. În Hristos, Cel răstignit – în Hristos şi numai în Hristos sunt 
credincioşii vreodată uniţi în Duhul Sfânt. Dar nu am timp să merg mai departe cu această idee 
complet falsă. Voi credeţi aşa? Voi sprijiniţi această poziţie? 

Pretinsa „organizaţie” adventistă de ziua a şaptea nu este în realitate după ordinea mozaică; nu 
este şi nu a fost decât o pretenţie greşită. Acest lucru a fost demonstrat prin faptul că, în acest caz, 
această pretinsă „lucrare organizată” după ordinea mozaică, a desconsiderat în mod absolut 
cuvintele clare a chiar primului principiu al dreptăţii aşa cum apare în ordinea mozaică. Şi cine a 
auzit despre conducători şi bătrâni ai lui Israel care să facă o constituţie şi o lege pentru ei înşişi? În 
loc ca această „lucrare organizată” adventistă de ziua a şaptea să fie cu adevărat după ordinea 
mozaică, nu este decât repetarea exactă a acelui sistem al pretinsei organizaţii care a rezultat din 
abandonarea ordinii Noului Testament în secolele doi şi trei; şi acesta a fost cel dintâi stadiu spre 
deplina dezvoltare şi stăpânire a Papalităţii. Dacă aveţi cuvinte mai bune decât mine în această 
chestiune, vă prezint următorul citat din D’Aubigne, care face atât de clară această chestiune, încât 
nimeni nu poate să nu o vadă: 

 
 

„Trei mari sisteme” 
 
„De fapt, trei mari sisteme s-au succedat în biserica dinaintea Reformei. 
Primul. Cel evanghelic, care este sistemul primitiv, dar care s-a extins numai până la 

începutul celui de-al doilea secol. Domnia Cuvântului lui Dumnezeu era supremă şi o credinţă vie 
în harul pe care îl proclama Cuvântul era privită ca deplin suficientă pentru a-l mântui pe păcătos. 
Dar, la debutul celui de-al doilea secol, golul lăsat de moartea apostolilor şi invadarea casei lui 
Dumnezeu de către elementul uman a produs o alterare generală în spiritul şi în organizarea 
Bisericii; şi a rezultat cea mai mare criză. 

Al doilea. Apoi a urmat sistemul catolic sau episcopal. Fără îndoială că mai târziu, sistemul 
episcopal a început să fie privit ca divina formă necesară a societăţii creştine; acest lucru nu s-a 
produs decât atunci când legătura cu un episcop care provenea din apostoli prin succesiunea 
continuă a început să fie privită ca o condiţie pentru mântuire; dar, datate din cel de-al doilea secol, 
aceste idei au început să capete formă, iar episcopatul congregaţional al lui Ignaţius a pregătit calea 
pentru episcopatul ierarhic al lui Ciprian. Acel sistem, cu anumite deosebiri, a existat în Biserică 
până aproape de secolul opt. 

Al treilea. Aproape în această epocă a debutat cel de-al treilea sistem, papalitatea. 
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A fost într-un proces de dezvoltare pentru mult timp, iar mândria papilor a constituit temelia 
suveranităţii. Atunci când biserica din Vest a simţit nevoia unui conducător, acea imensă ierarhie, 
deodată seculară şi religioasă, care a fost fondată în decursul perioadei precedente, a admis 
pretenţiile Romei. Catolicismul s-a transformat în Romanism, iar regimul monarhic a luat loc celui 
aristocrat care îl precedase. 

Aceste trei sisteme, care au urmat unul după celălalt înaintea Reformei, au dezbinat 
creştinismul până la marea revoluţie din secolul al şaisprezecelea; şi toţi cei ce poartă numele de 
creştini sunt acum grupaţi sub unul din aceste trei forme. 

Mai bine de jumătate dintre reformatori l-au ales pe cel de-al doilea în favoarea celui de-al 
treilea. Şi nu mai este nevoie să spun că primul dintre cele trei este cel preferat de mine. 

Unitatea internă şi spirituală a Bisericii invizibile, constând în credinţă şi dragoste în 
vremurile de început, s-a amestecat cu unitatea exterioară a bisericii vizibile care se manifestă în 
diferite forme. Acest lucru a fost înfăptuit de Ciprian în ceea ce a scris despre unitatea Bisericii. O 
reprezentare exterioară a acelei unităţi s-a dorit întotdeauna şi a fost râvnită în vederea unei 
superiorităţi faţă de apostoli, fiind pretinsă în numele Sfântului Petru – o superioritate opusă 
Cuvântului lui Dumnezeu şi esenţei economiei creştine exprimată în aceste cuvinte: ‚Voi toţi sunteţi 
fraţi’. 

Aceeaşi distanţă care desparte papalitatea de catolicismul episcopal, desparte de asemenea şi 
catolicismul episcopal de creştinismul evanghelic. 

Nu vreau ca prin acestea să spun că în cel din urmă sistem nu pot exista predicatori numiţi 
episcopi care exercită anumite funcţii speciale; ceea ce resping este dogma episcopalităţii, nu 
episcopalitatea constituţională. 

Ceea ce resping este ideea potrivit căreia, pentru ca un om să fie membrul al trupului lui 
Hristos, nu este suficient să fie unit cu Mântuitorul printr-o credinţă vie. 

Ceea ce numesc erezie este opinia stranie potrivit căreia, pentru a aparţine lui Hristos, o 
persoană trebuie să fie legată de o organizaţie exterioară care ajunge sau mai degrabă pretinde că 
ajunge până la apostoli. 

Sistemul evanghelic reprezintă ridicarea spiritului deasupra formei; sistemul catolic 
reprezintă înălţarea formei deasupra spiritului. Potrivit primei afirmaţii, în legătura sufletului cu 
Hristos este implicată legătura sufletului cu biserica; potrivit celei de-a doua afirmaţii, legătura 
sufletului cu biserica este cea care deţine şi oferă legătura sufletului cu Isus Hristos. 

Aceeaşi diferenţă se manifestă atunci când avem de-a face cu predicatorii lui Dumnezeu. 
Potrivit sistemului evanghelic, harul, capacitatea spirituală, este cea care legitimează pe cineva să 
fie predicator; spre deosebire, potrivit sistemului catolic, dimpotrivă: porunca, ordinarea sfântului 
predicator este cea care transmite harul – capacitatea spirituală. 

Mai departe, la fel este şi cu originea bisericii: potrivit papalităţii şi catolicismului, mai întâi 
există biserica vizibilă – mai întâi, Hristos a fondat un anumit organism eclesiastic care ar trebui, în 
virtutea anumitor privilegii, să acţioneze asupra chestiunilor interioare, adică spirituale. Potrivit 
creştinismului evanghelic, dimpotrivă, Biserica internă există mai întâi – Hristos, prin Spiritul Său, 
salvează mai întâi sufletul; îl converteşte; şi aceste suflete convertite se unesc într-o comuniune, 
formând biserica externă, vizibilă. 

Viaţa spirituală reprezintă legătura reală a membrilor comunităţii creştine, potrivit sistemului 
evanghelic; adeziunea la unitatea ierarhică reprezentată de episcopie, formează această legătură, 
potrivit doctorilor papali şi catolici. 

Egalitatea religioasă există în sistemul evanghelic fără a ţine seama de aristocraţia oficialilor 
săi; căci slujbele cu care sunt investiţi reprezintă mai puţin o mărire şi mai mult o slujire, iar 
autoritatea lor provine nu de la persoanele în cauză, ci de la Cuvântul lui Dumnezeu şi din 
acţiunea Spiritului. Dar în sistemul catolic, ca şi în cel papal, egalitatea religioasă dispare; 
autoritatea oficialilor ia locul autorităţii Cuvântului; episcopul devine canalul exclusiv al 
favorurilor divine şi stă astfel ca mijlocitor între Dumnezeu şi poporul creştin. 

Pentru a spune adevărul, catolicismul este în principiile sale mai depărtat de creştinismul 
evanghelic decât sistemul papal însuşi.” – „Eseu introductiv” la „Ranke’s History of the Popes”. 
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În faţa acestei clare şi adevărate deosebiri dintre creştinismul evanghelic pe de o parte şi 
catolicism şi papalitate pe de cealaltă parte, este timpul ca adventiştii de ziua a şaptea să se întrebe 
pe ei înşişi cu profundă îngrijorare, dacă sunt cu adevărat creştini evanghelici sau dacă sistemul 
pretinsei „organizaţii” cu care vă identificaţi şi în care sunteţi uniţi, reprezintă ordinea evanghelică 
sau sistemul pseudomozaic-catolic care tinde spre cel papal. 

 
 

Ordinea evanghelică 
 
Ordinea evanghelică, ordinea creştină a Noului Testament, este Hristos, Hristos Cel viu şi 

prezent, „totul în toţi”. 
Ordina creştină a Noului Testament este Dumnezeu în Hristos, Ziditorul bisericii Sale – nu 

Moise şi nici alţi oameni în locul şi cu numele lui Moise. 
Ordinea creştină a Noului Testament este Hristos Însuşi în Persoană prin Spiritul Sfânt, Capul 

fiecărui om în mod individual şi personal – nu colectiv prin intermediul ierarhiei centralizate. 
Despre ordinea creştină, în Noul Testament sunt scrise următoarele: 
1. Că prin „singurul Spirit” este „acelaşi Dumnezeu care lucrează totul în toţi”. 
2. Că „manifestarea Spiritului” este oferită „fiecărui om”; şi este oferită „fiecărui om spre 

folosul altuia”. 
3. Că „toate aceste” daruri, manifestări şi îndemnuri – „Toate acestea lucrează după cum 

singurul şi acelaşi Spirit le împarte fiecărui om (individual, personal, separat) după cum doreşte.” – 
După cum doreşte; nu după cum doreşte un preşedinte sau un comitet. 

4. Că, El fiind Ziditorul propriei Sale biserici care este trupul lui Hristos, „Dumnezeu a aşezat 
ca membri pe fiecare dintre ei în trup (biserica) după cum I-a plăcut”. – După cum I-a plăcut Lui – 
nu după cum i-a plăcut comitetului sau „lucrării organizate”. 

Ordinea creştină a Noului Testament este ordinea Împărăţiei lui Dumnezeu, unde Dumnezeu 
în Hristos prin Spiritul Sfânt este singurul Rege, singurul Domn, în şi peste fiecare în mod 
individual – „împărăţia lui Dumnezeu este în voi”; şi în şi peste biserica lui Hristos care este 
ridicată de Dumnezeu „pentru locuirea lui Dumnezeu prin Spiritul”. „Împărăţia Cerurilor este 
asemenea unui om care a făcut o călătorie lungă şi care şi-a chemat servii şi le-a oferit bunurile 
sale… fiecăruia potrivit abilităţilor sale (individuale, personale, separate.).” 

Această Biserică a lui Hristos este organizată de El, numai prin Spiritul Sfânt. Efes. 4:16, 17; 
Coloseni 2:19; 1 Corinteni 12:18. Potrivit acestei ordini creştine şi a Noului Testament, oricine 
aparţine lui Hristos prin „credinţă personală, prin aceasta aparţine Bisericii lui Hristos” „care este 
trupul Său”, „Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în cer”. 

Unitatea acestei biserici şi a membrilor săi este de aceea divina „unitate în Spirit”, în legătura 
Tatălui şi a Fiului: – nu o unitate „organizată” şi nici chiar o unitate a asocierii. Ioan 17:21-23; 
Efeseni 1:9, 10; 1 Ioan 1:3, 6. 

Ceea ce este necesar pentru creştini şi pentru bisericile de pretutindeni nu este maşinăria 
omenească, ci Spiritul Sfânt în plinătatea Sa şi în tot ceea ce doreşte să fie, pentru individ şi pentru 
Biserică. Şi tot ceea ce cer şi ceea ce predic oriunde este ca acel loc al Spiritului Sfânt să fie 
recunoscut în individ şi în biserică; şi ca acest loc să-I fie dat în întregime şi în mod absolut. 

Aceasta este ordinea creştină a Noului Testament. Şi faptul că această ordine este cu adevărat 
opusă „lucrării organizate” a denominaţiunii adventiştilor de ziua a şaptea, nu poate fi negat atât 
timp cât „lucrarea organizată” este susţinută în mod oficial a fi ordinea mozaică a Vechiului 
Testament. Dar atât timp cât eu cred în Hristos în locul lui Moise şi în ordinea creştină în locul celei 
mozaice; şi atât timp cât denominaţiunea adventiştilor de ziua a şaptea se prinde a fi după cea a lui 
Moise şi a ordinii mozaice, această opoziţie nu poate fi evitată. Hristos şi ordinea creştină trebuie să 
rămână. Hristos şi ordinea creştină trebuie să fie predicată. Şi Hristos şi ordinea creştină vor 
învinge.  

Pe care o veţi avea? Aceasta este acum întrebarea pentru această Conferinţă Generală şi 
pentru fiecare adventist de ziua a şaptea. 
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Ordinea Noului Testament refuzată 
 
În 1901 denominaţiunea a fost adusă chiar pe pragul ordinii creştine a Noului Testament. Dar, 

în loc de a intra pe deplin prin uşa deschisă în creştinismul evanghelic, în 1902 întreaga ordine a 
fost întoarsă. Şi iată dovada! 

În raportul prezentat acestei Conferinţe de preşedintele vostru, în cadrul secţiunii 
„Organizaţia”, este exprimată ideea că ceea ce aveţi aici şi acum nu este decât continuarea 
consecventă a ceea ce s-a început în şi de către Conferinţa Generală din 1901. Dar prin chiar 
propriile sale cuvinte rostite în mai 1902 în explicarea a ceea ce s-a început în 1901 oricine poate 
vedea şi înţelege că o asemenea idee nu este corectă. 

Nu va fi nevoie să intru în detaliile acestei chestiuni. Tot ce trebuie făcut este de a cita opt 
rânduri. Căci în aceste opt rânduri el expune un principiu care constituie pivotul acestei întregi 
chestiuni şi care descoperă toată ideea principală referitor la ceea ce s-a întâmplat atunci şi la ceea 
ce se întâmplă acum. Aşa cum este tipărit în Buletinul Conferinţei Europene de Uniune din Londra, 
Anglia, mai 1902, cel care este preşedintele vostru a rostit despre „Organizaţie” următoarele 
cuvinte: 

„Referitor la reprezentare, nimeni nu poate reprezenta pe altcineva, decât propria sa persoană. 
Toţi ar trebui să fie reprezentanţii Domnului; dar nimeni nu poate reprezenta o altă persoană sau o 
biserică. O biserică este ‚pe deplin reprezentată’ într-o conferinţă atunci când toţi membrii ei sunt 
prezenţi; dar nimeni nu poate delega mintea sa sau conştiinţa sa altuia. Dacă o persoană este 
prezentă la o întâlnire, nu trebuie ca cineva să vorbească pentru ea.” Pagina 2. 

Acesta este adevărul. Este o declaraţie minunată a principiului creştin fundamental. Şi în mai 
1902, acest lucru a fost afirmat de el în cadrul consiliului ca fiind principiul de organizare din 1901 
şi de atunci. Şi acesta este adevărul. Acesta este principiul din 1901. Şi în prezenţa acelui principiu, 
prezentul sistem din 1903 nu poate exista pentru nici un moment. Sunteţi voi, cei 328 de delegaţi 
adunaţi acum pentru acel principiu potrivit căruia „nimeni nu poate reprezenta o altă persoană sau o 
biserică”? Această mare adunare de oameni prezentă la fiecare sesiune a Conferinţei – sunt cu toţii 
de acord cu principiul potrivit căruia „dacă o persoană este prezentă la o întâlnire, nu are nevoie ca 
altcineva să vorbească pentru el”? Este această Conferinţă sau este vreo altă Conferinţă a 
adventiştilor de ziua a şaptea condusă în vreun fel de acest principiu? Sinceri faţă de realitate, 
prezentul sistem este în directă opoziţie faţă de acel principiu din 1901. 

Acum, preşedintele vostru, alături de toţi ceilalţi oameni, are deplinul drept de a se răzgândi şi 
de a-şi schimba aceste principii oricând doreşte. Dar atunci când s-a răzgândit şi când şi-a schimbat 
principiile, nu are nici un drept de a insista că principiile schimbate reprezintă continuarea 
consecventă a principiului original. O asemenea acţiune reprezintă învălmăşeala desăvârşită a 
tuturor principiilor. Şi dacă vreo persoană insistă asupra corectitudinii acestei decizii, aceasta este 
dovada că şi-a pierdut întreaga capacitate de orientare. 

De asemenea, în acel raport este exprimată ideea că greşeala majoră care a determinat 
necesitatea reorganizării care a început în 1901 a fost dimensiunea „cercului administrativ” – 
„cercul era prea mic”. De asemenea acest lucru este incorect. Cercul administrativ nu era nicidecum 
principala problemă; ci ceea ce era în acel cerc. Cuvântul care a fost oferit este că în acel cerc „este 
înscăunat un rege”. Acolo unde „este înscăunat un rege”, fie că cercul conţine cinci sute sau numai 
cinci persoane, principiul rămâne acelaşi. 

Cuvântul care a fost atunci dat este: „Domnul doreşte ca Duhul Sfânt să fie Rege”. Aceasta 
este ceea ce El doreşte acum şi întotdeauna şi pentru totdeauna. Îi veţi îngădui Domnului să aibă ce 
doreşte? Veţi lăsa ca Duhul Sfânt să fie Rege? Pe baza principiului din 1901, aşa cum a fost 
exprimat de cel care vă este acum preşedinte, Duhul Sfânt putea cu uşurinţă să fie Rege. Dar 
sistemul din 1903 şi de acum, acela al reprezentanţilor şi al delegaţilor, poartă întregul principiu al 
infailibilităţii papalităţii. Şi pe baza acelui principiu nu există niciodată vreun loc sau vreo şansă ca 
„Duhul Sfânt să fie Rege”. 

Acest lucru l-am cerut pretutindeni – pur şi simplu ca Duhului Sfânt să-i fie permis să fie 
Rege. Şi acum, acesta este marele subiect al Soliei Îngerului al Treilea. Căci aici se găseşte marea 
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mişcare a Federaţiilor bisericilor şi religia pentru întreaga omenire, care se dă drept „Împărăţia lui 
Dumnezeu”. Şi singura posibilitate prin care pot fi de acord cu aceasta este numai dacă este cu 
adevărat Împărăţia lui Dumnezeu. Acea mişcare a Federaţiei Bisericilor este numai împărăţia 
omului în locul lui Dumnezeu. Iar păzirea duminicii reprezintă semnul şi simbolul ei, în timp ce 
Sabatul este semnul Domnului şi simbolul Împărăţiei lui Dumnezeu în propriul Său loc ca 
Dumnezeu. 

Adevărata Împărăţie a lui Dumnezeu sau Împărăţia lui Dumnezeu cea falsă – aceasta este 
acum principalul subiect al Soliei Îngerului al Treilea. 

Adevărata Împărăţie a lui Dumnezeu este Dumnezeu în propriul Său loc ca Dumnezeu, totul 
în toţi. 

Împărăţia lui Dumnezeu cea falsă, a Federaţiei Bisericilor şi a religiei, este omul în locul lui 
Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. 

Sabatul Domnului este semnul Împărăţiei lui Dumnezeu şi al lui Dumnezeu ca adevărat Rege 
în acea adevărată Împărăţie a lui Dumnezeu. Păzirea Duminicii este semnul falsei Împărăţii a lui 
Dumnezeu şi a omului ca rege fals în locul lui Dumnezeu. Şi toţi cei care nu Îl cunosc şi nu Îl au pe 
Dumnezeu ca Rege personal în adevărata Împărăţie a lui Dumnezeu vor face compromis şi vor păzi 
duminica pentru a satisface legea şi autoritatea omului. Cu alte cuvinte, toţi cei care îl recunosc pe 
om în locul lui Dumnezeu vor primi semnul omului în locul lui Dumnezeu; şi vor purta acel semn 
fie pe mână, fie pe frunte. 

Aceasta este acum marea problemă centrală şi problema finală care se grăbeşte a Soliei 
Îngerului al Treilea şi a întregii lumi. Cine va fi Rege – Dumnezeu sau omul în locul lui Dumnezeu? 
Semnul cărei împărăţii îl vei avea? Nu le poţi avea pe amândouă. 

Ştiu că se exclamă cu un aer de groază: „Potrivit celor spuse de tine, totul ar fi ca o frânghie 
de nisip”. Eu răspund: Nu! Potrivit celor spuse de mine, Spiritul Sfânt este singurul Suveran, Rege, 
Călăuză şi totul în toţi. Şi când i se îngăduie să fie astfel, atunci, prin marea putere a acelui divin 
Spirit, nisipul este modelat într-o mare de sticlă care reflectă chipul şi slava lui Dumnezeu şi pe care 
stau răscumpăraţii Domnului cântând biruitori imnul răscumpărării. Fără Spiritul Sfânt, natura 
umană şi toate combinaţiile naturii umane în interiorul bisericii, TREBUIE SĂ FIE numai o 
frânghie de nisip. Dumnezeu să ferească a fi o frânghie de cânepă sau de oţel american care să lege 
poporul lui Dumnezeu în legături, cătuşe şi juguri. 

Repet: în 1901, denominaţiunea a fost adusă pe pragul ordinii creştine a Noului Testament. 
Dar, în loc de a păşi pe deplin pe acea uşă deschisă în creştinismul evanghelic, în 1902 toată ordinea 
a fost schimbată. În 1903 această schimbare a fost confirmată de Conferinţa Generală. Iar acum, aşa 
cum au scris şi publicat oficialităţile, denominaţiunea este deschisă şi pe deplin încredinţată 
pretinsei ordini mozaice, dar, de fapt, primului pas către ordinea papală. 

(În cadrul aceleiaşi Conferinţe Generale din 1909 de la Takoma Park, Washington, D. C., la 
26 mai, în cadrul celei de-a 21-a întâlniri a Conferinţei, procedurile, aşa cum au fost publicate în 
mod oficial, confirmă tot ceea ce am afirmat aici referitor la tendinţa papală. Subiectul de după 
Conferinţă a fost exprimat în Rezoluţiile 10 şi 11, afirmând că „va fi numit un editor de carte de 
către Comitetul Conferinţei Generale” şi avertizând poporul împotriva lecturării oricărei literaturi 
care nu deţine bunul de tipar al denominaţiunii AZŞ. Notele conţin următoarele: 

„D. W. Farnsworth: Cât de extinsă va fi puterea editorului? El va avea de-a face numai cu 
erorile gramaticale şi maniera de exprimare sau va face din ea o carte cu totul nouă? 

W. C. White: Eu înţeleg că un serv trebuie să facă ceea ce i se cere şi ce s-a angajat să facă; 
şi dacă nu o face satisfăcător, cel care l-a angajat îl instruieşte. Această persoană, care va fi 
angajată de către Conferinţa Generală, va lucra sub îndrumarea Comitetului Conferinţei Generale, 
mai ales prin Departamentul de Publicaţii. Evident că va face ceea ce i se va cere; iar lucrarea sa va 
fi prezentată membrilor care supraveghează lucrarea sa, pentru aprobare. Ar fi imposibil pentru 
această denominaţiune să informeze un editor referitor la cât de departe să meargă în critica literară 
sau în cea teologică, dar membrii care stau aproape de el îi vor oferi instrucţiuni, iar lucrarea sa va 
fi, înţeleg, consultativă şi va fi supravegheată de Comitetul Conferinţei Generale. 

W. C. White: Nu este timpul de a spune poporului nostru că bunul de tipar al unei case de-a 
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noastră înseamnă ceva? Bunul de tipar al uneia din casele noastre de editură înseamnă ceva. Bunul 
de tipar al conferinţelor noastre înseamnă ceva. În anuarul nostru sunt douăzeci şi două de case de 
editură recunoscute. Nu ar trebui ca poporul nostru să-şi ia timp pentru a se uita la Anuar şi să 
vadă ce înseamnă acel bun de tipar? Altfel, cum vom urma în lucrarea de publicare aceleaşi 
principii pe care le afirmăm în doctrina punerii mâinilor, aşa cum este aplicată slujbaşilor bisericii, 
slujbaşilor conferinţei şi profesorilor din şcolile noastre? Aceasta este lucrarea care constituie 
scopul acestei rezoluţii şi sunt sigur că sunteţi de acord cu ea… Se intenţionează ca poporul nostru 
să fie instruit a verifica bunul de tipar al literaturii pe care o primesc şi să verifice dacă este 
literatură adventistă de ziua a şaptea sau nu, înainte de a o consuma sau de a o da şi altora spre 
consum.” 

Aş putea caracteriza cele de mai sus şi să le demasc caracterul; dar acest lucru a fost făcut de 
chiar „Review and Herald” astfel încât mă voi rezuma la a cita ce spunea ziarul cu o săptămână 
după ce fuseseră făcute afirmaţiile de mai sus în cadrul Conferinţei Generale. În „Review and 
Herald” din 3 iunie 1909, pe prima pagină a editorialului, există următorul articol intitulat 

 
 

„Subjugând mintea” 
 
„Cucerirea minţii omeneşti a constituit unul dintre primele scopuri ale duşmanului omului pe 

parcursul întregii campanii a nelegiuirii. Au fost folosite multe metode pentru realizarea lui; dar 
scopul a fost unul singur. Pentru a subjuga mintea trebuie câştigat individul care o posedă. Lucifer a 
avut în vedere acest lucru în inaugurarea fiecărui sistem al închinării false, ca şi în cadrul altor 
mişcări care nu erau religioase. 

În hipnotism, cel care operează nu poate face nimic până când subiectul nu-şi predă intelectul 
în vederea controlului unei alte minţi. În cadrul Spiritismului, ‚spiritele’ nu pot face nimic până 
când medium-ul nu se găseşte într-o stare ‚receptivă’. În ştiinţa creştină… în mişcarea Emanuel, 
este purtată aceeaşi campanie împotriva sinelui conştient, în timp ce sinele subliminal sau sinele 
unei alte fiinţe este trecut dincolo de gândurile sau acţiunile sale. 

În aceeaşi categorie intră şi Biserica Romană, anatemizând opinia privată şi libertatea de 
conştiinţă şi căutând să-i silească pe oameni să gândească şi să vorbească numai aşa cum dictează 
biserica. Dr. O. R. Brownson, în prefaţa luării sale de poziţie în sprijinul Eseurilor Bisericii 
Catolice, afirmă: 

‚Articolele (care alcătuiesc cartea), înainte de a fi tipărite în Quarterly Review, au fost supuse 
verificării unui teolog competent şi nu am nici un motiv să cred că ele conţin ceva care nu ar fi în 
concordanţă cu credinţa şi morala catolică; dar ele sunt republicate în supunere faţă de autoritatea 
competentă şi am fost foarte bucuros să corectez orice eroare de orice gen care mi-a fost adusă în 
mod autoritar la cunoştinţă. Nu este competenţa mea de a preda; tot ceea ce am voie să fac este de 
a reproduce cu atentă fidelitate ceea ce am fost învăţat. 

Aceasta este poziţia care trebuie să fie adoptată de fiecare scriitor loial catolic.’ 
Altminteri, cartea sa este plasată la Index Expurgatoriux, iar el este anatemizat dacă persistă 

în opinia sa. Fiecare carte care poartă ‚bunul de tipar’ al unui arhiepiscop aparţine unui individ a 
cărui minte este supusă dominaţiei unei autorităţi afară de sine; şi de fiecare dată când o astfel de 
autoritate este îngăduită, Dumnezeu este jefuit de supunerea care I se datorează. Atunci când 
întreaga omenire se apleacă în faţa unui singur conducător pământesc, chiar dacă este împodobit cu 
insigna de vicerege a lui Hristos, aceasta îşi va fi declarat capitularea intelectuală şi religioasă în 
faţa puterilor întunericului şi a renunţat ca Soarele Neprihănirii să mai strălucească în slava Tatălui 
ce va veni.” 

Nu ştiu dacă acest editorial din „Review and Herald”, 3 iunie, a fost supus acelei proceduri 
papale a Conferinţei Generale de cu o săptămână înainte. Sper că da. Dar fie că a fost sau nu, nu se 
putea să lovească mai bine în acea procedură a Conferinţei Generale. 

Căci, care poate fi diferenţa în principiu sau în practică între „bunul de tipar” al unui 
arhiepiscop Catolic şi „bunul de tipar” al Conferinţei sau Casei de Publicaţii adventiste de ziua a 
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şaptea, atunci când „bunul de tipar” poate veni numai de la Conferinţa Generală prin editorul său, 
care, ca „serv”, trebuie să facă numai ceea ce este instruit şi însărcinat să facă de către Comitetul 
Conferinţei Generale sau „de membrii care stau aproape de el” „pentru a-l instrui”? 

Care ar putea fi diferenţa în principiu, în practică sau în consecinţe între poporul Bisericii 
Catolice care a fost instruit să verifice „bunul de tipar” al literaturii pe care o primeşte şi să facă 
acest test pentru a vedea dacă este literatură catolică sau nu, înainte de a o consuma sau de a o da 
altora spre consum – care poate fi diferenţa între aceasta şi instruirea adventiştilor de ziua a şaptea 
de a „verifica bunul de tipar al literaturii pe care o primesc şi să facă acest test pentru a vedea dacă 
este literatură adventistă de ziua a şaptea sau nu, înainte de a o consuma sau de a o oferi altora spre 
consum”? 

Care este diferenţa între poziţia şi condiţia scriitorului catolic a cărui competenţă este numai 
de a reproduce ceea ce el este învăţat de către superiorii săi eclesiastici – care este diferenţa între 
acel om şi acest presupus editor al Conferinţei Generale de la care se aşteaptă să fie „un serv care să 
facă ceea ce este instruit” de către Comitetul Conferinţei Generale să facă şi a cărui „lucrare trebuie 
să fie supusă membrilor care supraveghează lucrarea sa pentru aprobare”? 

Şi nota: „Ar fi imposibil pentru această denominaţiune să informeze un editor referitor la cât 
de departe să meargă în critica literară sau în cea teologică, DAR membrii care stau aproape de el 
pentru a-i oferi instrucţiuni…” – Da, bineînţeles! Vouă v-ar fi imposibil să faceţi aşa ceva. Dar iată! 
Noi, cei câţiva care suntem superiori, „care stăm aproape de el” – NOI putem face acest lucru într-
un mod perfect! 

Nu voi continua cu analizarea acestui fapt. Voi mai adăuga că niciodată în întregul Ev Mediu 
nu s-a propus o idee mai papală decât aceasta care a fost înaintată de Conferinţa Generală a 
adventiştilor de ziua a şaptea în 26 mai 1909. Citiţi întreaga procedură la paginile 173-175 din 
Buletinul Conferinţei Generale şi recitiţi de multe ori editorialul citat aici din „Review and Herald”, 
3 iunie 1909. 

Se va supune poporul adventist de ziua a şaptea acestui lucru care subjugă şi face sclavi, aşa 
cum face poporul catolic? Se va supune? Vă veţi supune? Evident că oficialităţile adventiste de ziua 
a şaptea se vor supune, asemenea oficialităţilor catolice; căci ei au inventat acest lucru. Şi cu 
adevărat, ei s-au şi supus; căci din toţi cei 328 de delegaţi nu a existat nici un vot împotrivă. Ei au 
făcut-o; acum, se va supune şi poporul? 

„Un serv trebuie să facă ceea ce este instruit şi angajat să facă.” Da, aşa este. Dar al cui serv 
este? Fiecare creştin trebuie să fie servul lui Hristos, să facă ceea ce este instruit şi angajat de 
Hristos să facă. Iar Hristos a spus acest lucru: „Nu fiţi servii oamenilor!”. Ai cui servi sunteţi voi? 

Prin această acţiune a Conferinţei Generale în sesiune, fiecare adventist de ziua a şaptea se 
găseşte în mod definitiv în faţa unei decizii, de a se hotărî pentru sine, al cui serv doreşte să fie. 
Este servul lui Hristos pentru a face ce este instruit şi angajat de Hristos să facă? Sau va fi servul 
oamenilor pentru a face ceea ce este instruit şi angajat să facă de un comitet sau de câţiva superiori 
„care stau aproape de el pentru a-i oferi instrucţiuni”? 

De asemenea, prin această acţiune a Conferinţei Generale, fiecare adventist de ziua a şaptea 
trebuie să decidă pentru sine care este testul adevărului. Este „Spiritul Adevărului” care este oferit 
pentru „a vă călăuzi în tot adevărul”? Sau este un anumit „bun de tipar” stabilit de oameni? 

În faţa acestor două alegeri, să sune clar pretutindeni Cuvântul divin: „Aţi fost cumpăraţi cu 
un preţ; nu slujiţi oamenilor.”) 

În cadrul Conferinţei Generale din 1903, am spus, în legătură cu aceasta, că Israel a încercat 
de câteva ori să revină în Egipt, dar nu a ajuns niciodată acolo. Dar acum trebuie spus că dacă acest 
sistem pretins a fi Mozaic, dar care este de fapt papal, va fi confirmat de această Conferinţă 
Generală, atunci veţi fi ajuns acolo; veţi fi înapoi în Egipt; şi legăturile, cătuşele şi jugurile „care au 
fost puse peste poporul lui Dumnezeu” vor fi întărite în loc de a fi distruse. Pe cât de adevărat este 
acest lucru, pe atât de adevărat este că atunci va veni din partea lui Dumnezeu măreţul cuvânt: 
„Lasă pe poporul Meu să plece, pentru ca să-Mi slujească MIE.” 

Va confirma această Conferinţă Generală acest adevăr? Nu va sprijini această Conferinţă 
Generală şi fiecare adventist de ziua a şaptea din lume pe Hristos şi ordinea creştină acum şi pentru 
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totdeauna? 
 
 

Nu este adevăr protestant 
 
Această pretinsă „lucrare organizată” nu este de fapt mozaică; nu este nici protestantă. Primul 

dintre principiile protestante este „dreptul la gândire privată” în materie de religie; şi astfel, 
desăvârşita individualitate în religie. Dar acest prim principiu protestant nu este nici recunoscut şi 
nici îngăduit de „lucrarea organizată” a adventiştilor de ziua a şaptea. Principiul este recunoscut, dar 
în legătură cu Statul; dar nu este îngăduit în legătură cu biserica şi nici nu este îngăduit în 
denominaţiunea AZŞ. 

„Lucrarea organizată” va cheltui mult mai mult timp, efort, bani, lungi călătorii în multe 
locuri pentru a sprijini şi apăra dreptul fiecărui individ de a crede pentru sine, fără nimic dictat sau 
interpus de către Stat. Şi este foarte bine. Dar acest principiu nu este cu adevărat protestant. 

Principiul protestant se aplică în primul rând bisericii. Nu trebuie uitat niciodată că acest 
principiu, aşa cum a fost expus pentru prima dată, nu a făcut nici o referire la Stat, ci numai la 
biserică şi la „lucrarea sa organizată”. Apoi a făcut legătura cu Statul, deoarece Statul era numai 
un instrument al bisericii. Şi atunci când, prin Constituţia Statelor Unite, biserica şi Statul au 
devenit despărţite, principiul se aplică, desigur, şi la Stat ca şi la biserică. 

Dar în primul rând, în istoria protestantă, principiul se aplică la biserică. Şi acum, pentru 
adventiştii de ziua a şaptea sau pentru oricine altcineva, a-l restrânge în mod exclusiv sau în primul 
rând la Stat şi a nega că se aplică bisericii, este o pervertire a sa; şi se repetă desigur aceeaşi 
pervertire a fiecărei denominaţiuni de dinainte. 

De aceea, atunci când denominaţiunea adventiştilor de ziua a şaptea şi „lucrarea organizată” 
aplică acest principiu al protestantismului în primul rând la Stat, aşa cum o face, şi refuză să-l aplice 
bisericii, aşa cum o face, este absolut inconsecventă în sine şi neprotestantă faţă de principiu. Nu 
este deloc protestant să protestezi împotriva Romei şi apoi să urmezi chiar calea Romei. Nu este 
deloc protestant să protestezi chiar numai împotriva unor aspecte ale protestantismului apostat, în 
timp ce repeţi alte lucruri care sunt la fel de false şi mai papale. Căci cine a mai auzit de alţi pretinşi 
protestanţi care să predice că „în Petru… erau uniţi credincioşii în Duhul Sfânt”? 

Mai departe: voi susţineţi că atunci când Statul menţine acest principiu al libertăţii desăvârşite 
şi individuale în religie, aceasta este potrivit principiului creştin. Dar nu veţi îngădui ca propria 
voastră biserică să aibă această atitudine, pe care insistaţi ca Statul să o aibă. Atunci, prin aceasta 
pretindeţi ca Statul să fie mai creştin decât propria voastră biserică. Orice limitare sau amestec al 
Satului în acest drept deplin şi corect al individului, „lucrarea organizată” a adventiştilor de ziua a 
şaptea o va ataca vehement la Capitol Hill. Dar voi o întreprindeţi pentru propria voastră biserică 
aici la Takoma Park Hill. 

Voi insistaţi ca propria voastră biserică să deţină şi să exercite chiar această putere pe care o 
negaţi Statului. Atunci este clar că, aşa cum se prezintă „lucrarea organizată” a adventiştilor de ziua 
a şaptea, pentru toţi este mai bine să fie în afara ei ca cetăţeni ai Statelor Unite, decât ca membri ai 
Bisericii Adventiste de Ziua a şaptea. Căci, atât timp cât sunt numai cetăţeni ai Statelor Unite, 
„lucrarea voastră organizată” va cheltui mai mulţi bani, timp şi energie pentru a menţine dreptul lor 
desăvârşit în exersarea dreptului lor privat la gândire şi al propriei lor individualităţi în religie. Dar 
în clipa în care devin membri ai denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea, acest drept este în mod 
absolut negat; şi dacă încearcă să-l exercite, atunci „lucrarea organizată” va cheltui timp, bani şi 
energie pentru a nega vehement dreptul şi pentru a-i denunţa, pentru a-i îndepărta, chiar şi fără vreo 
citaţie sau audienţă. 

Şi toate acestea în ciuda faptului că acest principiu protestant este mărturisit de propriile 
voastre scrieri autorizate. În „Marea luptă” la paginile 292, 293, este menţionat „acel măreţ 
principiu, lăstarul Noului Testament, care Îl indică pe Dumnezeu ca SINGUR JUDECĂTOR al 
credinţei oamenilor”; şi apoi urmează aceste cuvinte puternice şi pertinente: 

„Doctrina potrivit căreia Dumnezeu a încredinţat bisericii dreptul de a controla conştiinţa şi de 



61 
 

a defini şi sancţiona erezia, reprezintă una dintre cele mai adânci înrădăcinate erori papale.” 
Este această eroare papală atât de adânc înrădăcinată în denominaţiunea adventiştilor de ziua a 

şaptea şi în „lucrarea organizată” încât nu poate fi dezrădăcinată? Este atât de adânc înrădăcinată 
acolo încât trebuie să rămână şi să se dezvolte într-un alt copac papal al despotismului religios în 
biserică? Chiar dacă trebuie să fie aşa, nu trebuie uitat Cuvântul divin potrivit căruia „Fiecare plantă 
pe care nu a sădit-o Tatăl Meu, va fi dezrădăcinată”. Fraţii mei, ar fi cu mult mai bine să îngăduiţi 
ca această eroare papală să fie dezrădăcinată acum prin harul tandru al Spiritului Sfânt decât să 
refuzaţi lucrul acesta acum şi apoi să fie dezrădăcinat de teribila mână a puternicului Dumnezeu în 
acea mare şi grăbită zi. Oh! Alegeţi acum de a o dezrădăcina, chiar acum. 

 
 

Federaţia Bisericilor 
 
„Lucrarea organizată” a adventiştilor de ziua a şaptea, aşa cum este acum, nu se poate 

niciodată opune pe baza principiului şi nici pe cea a Scripturii, marii şi teribilei mişcări a Federaţiei 
Bisericii; căci „organizaţia” adventistă de ziua a şaptea este mai mult o federaţie şi o confederaţie 
acum decât va fi peste cinci ani de acum înainte. Nici un adventist de ziua a şaptea din „lucrarea 
organizată” nu se va putea vreodată opune Federaţiei Bisericii pe temeiul principiului, căci acum se 
demască acelaşi lucru în propria voastră federaţie. 

Acest lucru este confirmat de un raport al celor consumate în „Departamentul Libertăţii 
Religioase”, „Întâlnirea tinerilor, 25 mai, ora 08:00”. Acest raport afirmă că „Prof. W. W. Prescott a 
ocupat prima jumătate de oră a întâlnirii cu o cuvântare despre subiectul ‚Mişcării Federaţiei 
interBiserici şi legătura noastră cu ea’. Apoi raportul afirmă: 

‚Biserica Catolică’, a spus el, ‚nu are nevoie de o astfel de mişcare; pentru că ele sunt deja 
federalizate.” 

Acum, Biserica Catolică este singura biserică ce are o singură organizaţie proprie şi o lucrare 
proprie, separată de toate celelalte biserici. De aceea, tot atât de sigur pe cât este că Biserica 
Catolică este o federaţie, tot aşa este şi că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, fiind o singură 
biserică şi lucrarea ei fiind organizată ca o singură organizaţie separată de toate celelalte biserici, 
este în acelaşi fel o federaţie. Este pur şi simplu imposibil de a socoti Biserica Catolică federaţie şi 
de a scăpa în mod logic de a socoti Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea în aceeaşi măsură o 
federaţie. 

Acesta este adevărul. Biserica Catolică este o federaţie. Şi tot federaţie este orice biserică ce 
este „organizată” pe baza planului şi pe baza principiului Bisericii Catolice. 

Dacă vreunul dintre voi nu crede că dacă vă opuneţi Federaţiei Bisericilor pe baza principiului 
vă veţi expune propria voastră federaţie, încercaţi numai; şi veţi vedea cât de curând veţi descoperi 
că „atitudinea voastră este opusă lucrării organizate”. Şi în aceasta nu trebuie să menţionaţi sau să 
vă referiţi la adventiştii de ziua a şaptea sau la „lucrarea lor organizată”. Dar a te opune, şi a 
demasca pe baza principiului şi pe baza Scripturii, acelei mari mişcări a Federaţiei Bisericilor, este 
chiar Solia Îngerului al Treilea aşa cum acea solie avertizează acum împotriva fiarei şi a chipului ei. 
Cât despre mine, eu voi predica această solie. 

 
 

Concluzie 
 
În final: eu nu am făcut recurs din vreun motiv de nemulţumire; pentru că nu am fost 

nemulţumit. Eu nu am făcut recurs pentru vreo reintegrare; pentru că nu am fost înlăturat. Eu nu am 
făcut recurs în vederea înapoierii scrisorii de acreditare; căci adevărata scrisoare de recomandare nu 
mi-a fost luată; tot ce mi-a fost luat a fost o simplă bucată de hârtie. Eu nu am făcut recurs pentru ca 
acţiunea să fie întoarsă în favoarea mea şi nici pentru a se întreprinde vreo acţiune în favoarea mea. 
Am făcut recurs numai de dragul dreptăţii, al dreptului creştin şi al adevărului creştin. Nu am fost 
jignit în nici un fel. Voi – această Conferinţă Generală în sesiune; „lucrarea organizată” a 
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denominaţiunii, denominaţiunea însăşi, care contează mult mai mult decât mine însumi sau decât 
orice este legat de mine; ştiu că această Conferinţă Generală, că „lucrarea organizată” a 
denominaţiunii, că denominaţiunea însăşi – trebuie să stea faţă în faţă cu aceste probleme şi sunt 
implicate în chestiunea de faţă, care cere cugetare serioasă, considerare plină de rugăciune şi 
cercetare deschisă şi completă. Nu vă permiteţi să trataţi aceste lucruri cu uşurinţă şi nici 
superficial. Mai mult decât atât, nu vă permiteţi să le trataţi cu mândrie sau sfidător. 

Şi acum, în încheiere, nu ştiu dacă aş putea finaliza această alocuţiune mai bine, decât cu 
câteva cuvinte prin care am răspuns la 21 iunie 1907 Comitetului Conferinţei Generale, când am 
primit declaraţia referitoare la acţiunea pe care au întreprins-o la Gland, Elveţia. 

„Dragii mei fraţi, nu era nevoie ca la Gland, Elveţia, să formulaţi acea ‚declaraţie’ lungă, 
‚recomandarea’, ‚protestul’ şi formularul oficial al comitetului pentru a vă asigura de returnarea 
recomandării la care v-aţi referit. Tot ceea ce trebuia să faceţi, era să formulaţi o declaraţie sau o 
sugestie sau chiar o aluzie la aceasta, iar recomandarea v-ar fi fost de îndată returnată şi aceasta ar fi 
constituit finalul întregii chestiuni în ceea ce mă priveşte. 

Apropo! În timp ce scriam paragraful precedent, mi-a parvenit numărul din 20 iunie al 
‚Review’ în care citesc declaraţia fratelui Fant, ultimul preot al Bisericii Romane, că acea Biserică 
‚l-a mustrat pentru tendinţe liberale şi a fost dat afară’. Acum, prietenii mei şi fraţi ai Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea; a făcut Biserica Romană un act de dreptate prin aceasta? Evident că 
veţi răspunde ‚Da!’, deoarece ceea ce voi aţi făcut cu mine este de fapt acelaşi lucru. 

Dar eu spun că Biserica Romană a făcut o greşeală, aşa cum afirm şi că voi aţi făcut o greşeală 
procedând astfel. Eu spun că Biserica Romană ar fi trebuit să asculte în mod cuviincios ceea ce acel 
frate Fant avea de spus, să ia în considerare în mod atent cele prezentate de el şi să le compare în 
mod înţelept cu Scriptura şi cu realitatea, căutând în mod nepărtinitor adevărul şi dreptatea 
chestiunii şi rugându-se ca Spiritul Sfânt să-i călăuzească în adevărul curat al Cuvântului lui 
Dumnezeu şi în adevărul curat al faptelor, cu toţii fiind gata să urmeze drumul adevărului curat, de 
îndată ce acesta se făcea descoperit din Scriptură şi din realitatea faptelor. 

Aceasta este ceea ce Biserica Romană ar fi trebuit să facă cu fratele Fant; şi aceasta este ce 
trebuia să faceţi voi cu mine. Dar, dacă Biserica Romană ar fi procedat astfel cu fratele Fant, aceasta 
ar fi atras după sine ruina întregului ei sistem şi Roma ştie aceasta. Acum, fraţilor: voi de ce n-aţi 
procedat astfel cu mine? Ruina întregului sistem Roman, realizată pe această cale, ar fi fost cel mai 
bun lucru care s-ar fi realizat, atât pentru Roma, cât şi pentru întreaga lume. Dar Roma gândeşte că 
a face acest lucru nu înseamnă decât să îndemne la anarhie şi la ruina întregului univers. Dar în 
toate aceste lucruri, Roma greşeşte cu desăvârşire şi se află pe o poziţie eronată. Fraţii mei, de ce 
mergeţi pe calea pe care o urmează Roma în mod orb şi greşit? De ce nu procedaţi cu mine aşa cum 
ar fi trebuit să procedeze Roma cu fratele Fant? 

Vă rog să nu gândiţi că pledez acum pentru mine însumi în această chestiune; pledez numai 
pentru adevăr şi pentru adevăratul principiu. Şi mai mult decât atât, vă rog să nu credeţi că pledez 
în vreun fel pentru păstrarea recomandării Conferinţei Generale; sunteţi bineveniţi să primiţi ceea ce 
aţi cerut. Deoarece: 

1. Potrivit principiilor generale, nu mă interesează deloc recomandarea şi nici nu mi-a păsat 
de ea. 

2. Eu am predicat Solia Îngerului al Treilea pentru o bună perioadă de timp, nu numai înainte 
de a deţine o astfel de recomandare, dar şi atunci când Comitetul Conferinţei Generale a refuzat 
recunoaşterea unei autorizaţii; şi voi continua să predic această solie acum când comitetul 
Conferinţei Generale îmi refuză recunoaşterea recomandării. 

3. Nu am deţinut o astfel de recomandare timp de un an întreg după ce mi-aţi cerut-o şi v-am 
înapoiat-o. Şi ceea am vrut să spun prin ‚orice astfel de recomandări’ este că timp de un an întreg 
înainte de 1905, nu am avut nici o recomandare nici de la Conferinţa Generală şi nici de la vreo 
Conferinţă a vreunui Stat şi nici din vreo altă sursă pământească. 

4. Fiind fără vreo astfel de recomandare timp de un an înainte de 1905 nu am cerut-o 
niciodată pe aceasta pe care o cereţi voi acum şi nici nu aş fi cerut-o vreodată şi nici vreuna 
asemănătoare. 
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‚Protestul’ vostru ‚referitor la acest caz’ se datorează faptului că eu, ‚pe parcursul acelei 
perioade de reţinere a recomandărilor sacerdotale’ etc. De ce aş fi făcut aceasta? Eu nu am primit 
nici o înştiinţare că nu ar trebui s-o reţin. Şi nu am avut nici o dorinţă şi nu am nici acum, de a mă 
despărţi de fraţii mei din lucrare sau de denominaţiune. Oricum, se cade să afirm aici ceea ce am 
afirmat în adunările Conferinţei Generale şi în multe alte locuri, că nu am întrebat vreodată şi nici 
nu voi întreba ce crede ‚denominaţiunea’ sau ce a crezut sau ce a făcut. Tot ceea ce am întrebat sau 
voi întreba este: ce doreşte Cuvântul lui Dumnezeu ca eu (şi ‚denominaţiunea’ de asemenea) să 
credem; şi, potrivit acelui Cuvânt, ce trebuie ca eu (şi ‚denominaţiunea’ de asemenea) să facem. 

În ceea ce priveşte puterea voastră, prin această acţiune m-aţi despărţit de ‚denominaţiune’. 
Prin această acţiune aţi renunţat la întreaga legătură ‚denominaţională’ cu mine ca predicator al 
Evangheliei. În ceea ce vă priveşte, prin această acţiune, referitor la poziţia mea în legătură cu 
‚denominaţiunea’ ca predicator al Evangheliei, m-aţi pus pe acelaşi loc cu oricare al predicator 
metodist sau baptist. Eu nu iau acest lucru în nume de rău; nici nu voi contesta acţiunea voastră, cu 
toate că nu aveţi nici un drept de a face ceea ce aţi făcut. Dar întreb şi am dreptul de a întreba: îmi 
veţi da voie să predic solia pe care trebuie s-o predic, fără nici o hărţuire sau denunţare din partea 
voastră sau a ‚denominaţiunii’, aşa cum le permiteţi predicatorilor baptişti şi metodişti să predice 
solia pe care o doresc fără a-i hărţui sau denunţa? Dacă nu, de ce? Nu aveţi nici un motiv să 
procedaţi altfel, pentru că v-am spus cu mai mult de un an în urmă că nu am nici o dorinţă de ‚a mă 
opune celor întreprinse de voi pe vreo altă cale, decât aceea de a predica Evanghelia’. Lucrul acesta 
este adevărat acum şi tot ceea ce voi predica va fi Evanghelia aşa cum este ea în Solia Îngerului al 
Treilea astăzi şi aşa cum va fi pe măsură ce timpul va trece. 

Dar prin chiar fiecare cuvânt al acţiunii pe care aţi întreprins-o, atât cât v-a stat în putere, m-
aţi despărţit de toate legăturile cu ‚denominaţiunea’ ca predicator. Prin aceasta, atât cât v-a stat în 
putere, m-aţi eliberat de întreaga responsabilitate faţă de ‚denominaţiune’ ca predicator şi aţi aşezat 
‚denominaţiunea’ AZŞ exact în aceeaşi poziţie în care se găsesc şi celelalte denominaţiuni. Eu am o 
solie pentru toate celelalte denominaţiuni – da, o solie către fiecare naţiune, neam, limbă şi popor. 
Este Solia Îngerului al Treilea. De aceea, până acum, am avut o solie pentru toate celelalte 
denominaţiuni; şi acum am această solie şi am să le-o transmit. Şi acum, pentru că aţi aşezat 
‚denominaţiunea’ adventiştilor de ziua a şaptea în aceeaşi poziţie faţă de mine pe care celelalte 
denominaţiuni au avut-o întotdeauna faţă de noi, rezultă în mod clar că acum solia mea pentru 
adventiştii de ziua a şaptea va fi aceeaşi ca şi pentru toate celelalte denominaţiuni. De aceea, mă 
veţi lăsa nehărţuit şi nedenunţat pentru a predica această solie celor din ‚denominaţiunea’ 
adventistă de ziua a şaptea care vor dori să o audă, tot aşa cum, fără a fi hărţuit sau denunţat, o pot 
predica celorlalte denominaţiuni şi tuturor oamenilor? 

Sau le veţi spune oamenilor din ‚denominaţiune’ nici să nu asculte atunci când o voi predica, 
aşa cum şi predicatorii din celelalte denominaţiuni le spun celor din denominaţiunea lor atunci când 
voi sau alţi predicatori ai denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea merg să predice? Şi dacă veţi 
proceda astfel cu mine, nu au predicatorii celorlalte denominaţiuni dreptul de a proceda la fel faţă 
de voi şi de alţi predicatori sau membri ai denominaţiunii adventiste de ziua a şaptea? 

Dacă ar trebui să nu fiu ascultat atunci când predic solia, atunci nu este drept ca nici voi să nu 
fiţi ascultaţi atunci când o predicaţi? Şi dacă nimeni nu ar trebui să creadă solia atunci când o predic 
eu, atunci nu e drept ca nimeni să nu o creadă atunci când o predicaţi voi? 

Sau vă aşteptaţi că mă voi opri din a predica Solia Îngerului al Treilea numai pentru că mi-aţi 
cerut recomandarea pe care mi-a dat-o Conferinţa Generală? De ce vă aşteptaţi să mă opresc din 
predicarea acestei solii atunci când aţi cerut recomandarea pe care a dat-o Conferinţa Generală, 
când eu am predicat solia cu mult timp înainte de a primi vreo recomandare şi atunci când 
Comitetul Conferinţei Generale a refuzat recunoaşterea recomandării? 

Eu am primit această solie şi recomandarea şi însărcinarea de a o predica, înainte de orice 
recunoaştere din partea ‚denominaţiunii’. Am predicat această solie având adevărata recomandare, 
cu mult înainte ca ‚denominaţiunea’ să-mi ofere vreo recomandare şi atunci când Comitetul 
Conferinţei Generale a refuzat recunoaşterea ei. Şi acum, faptul că Conferinţa Generală a ajuns la 
acelaşi punct din nou pentru mine nu contează mai mult decât a contat înainte. Nu am nici un 
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resentiment şi nici nu am avut vreun resentiment faţă de ei atunci şi nici faţă de voi acum. Merg 
direct să predic solia aşa cum am făcut la început şi cu acelaşi spirit de ‚pace pe pământ şi bună 
voinţă tuturor oamenilor’, aşa cum am făcut la început.” 

Timp de aproape doi ani, dacă nu timp de chiar doi ani, le-am spus celor de la conducerea 
Conferinţei Generale că eu nu caut să predic astfel adventiştilor de ziua a şaptea şi că voi refuza să 
predic în casele de adunare ale adventiştilor de ziua a şaptea. Am acţionat potrivit acelui cuvânt tot 
timpul. Singurele locuri în care am predicat în casele lor de adunare au fost numai cinci: şi aceasta 
pentru că dacă aş fi refuzat aş fi cauzat mai mult rău. Dar acum vă spun tuturor cu nu noi mai 
refuza. Nu voi mai cere permisiunea şi nici nu le voi spune altora să o facă. Dar atunci când 
oamenii mă vor chema acolo, o voi face ca şi în oricare alt loc. Evanghelia pe care o predic este 
pentru toţi şi toţi cei care o doresc trebuie s-o aibă fără plată. Şi acei adventişti de ziua a şaptea care 
doresc să o audă vor avea privilegiul acesta ca oricare alţii. 

Şi de ce să nu o audă la fel ca şi ceilalţi? Potrivit cuvintelor celui care vă este acum preşedinte 
– propriilor sale cuvinte rostite în Londra, Anglia, mai 1902 – este drept. Potrivit scrierilor voastre 
autorizate este drept. Potrivit adevărului istoriei este drept. Potrivit adevăratei autorităţi protestante 
este drept. Potrivit principiului fundamental protestant este drept. Potrivit adevărului Scripturii este 
drept. Potrivit ordinii creştine din Noul Testament este drept. Potrivit existenţei creştinismului ca 
religie separată este drept. Este drept, pentru veşnicie drept. De aceea, trebuie să fie predicată 
fiecărei naţiuni, neam, limbă şi popor. Şi ea va învinge. 

Acum, fraţilor, rămas bun; şi „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, 
a ridicat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru 
bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în voi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în 
vecii vecilor! Amin”. 

 
 
 
 
La 31 mai 1909, Conferinţa Generală în sesiune şi-a dat acordul pe deplin pentru această 

acţiune, acest proces şi această procedură a comitetului şi consiliului lor de la Gland, Elveţia din 
mai 1907; şi au făcut-o pe aceleaşi principii false pe care le-a avut comitetul însuşi. Notele acţiunii 
Conferinţei Generale pentru acordul dat reflectă faptul că această decizie a fost luată ca fiind 
„concluzia necesară” a ceea ce s-a întreprins la Berrien Springs, Mich., mai 1906, unde s-a afirmat 
că problema a fost pe deplin „considerată”. 
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925 E. ST. AND MD. AVE., 
WASHINGTON, D.C. 

 
 

12 mai 1921 
 
Dragă frate Holmes, 
 
Răspunsul meu la scrisoarea ta plină de întrebări din 12 aprilie a fost amânat de multe lucruri. 

Iar acum nu cred că pot să răspund la tot în timpul pe care-l am la dispoziţie. Acea întâlnire şi 
conferinţă de la Minneapolis a presupus şi însemnat mult mai mult decât ce s-a petrecut în cadrul 
acelei întâlniri şi conferinţe. Într-un fel, ea a constituit culminarea unui număr de lucruri de 
dinaintea ei şi a constituit de asemenea originea multor lucruri de după ea. 

Din 1885 până în 1888, fratele Waggoner şi cu mine am lucrat împreună la „Signs of the 
Times” şi la „American Santinel” în Oakland California, fiecare dintre noi predând la Colegiul 
Healdsburg şi predicând mai ales în biserici, eu în San Francisco, iar el în Oakland. Fiecare dintre 
noi a urmat propriul său studiu individual al Bibliei, predând şi predicând. Niciodată în viaţa noastră 
nu am petrecut nici măcar o oră în studiu împreună asupra unui subiect sau a tuturor subiectelor. 
Dar am fost călăuziţi tot timpul în desăvârşită înţelegere în adevărurile Bibliei. Pentru a 
exemplifica: într-unul din Sabate, fratele Waggoner a fost plecat din Oakland la o adunare de 
tabără, iar eu am predicat în locul său în biserica din Oakland. Subiectul meu a fost „Neprihănirea 
prin credinţă”. Următorul Sabat el a fost acasă şi a predicat la biserica din Oakland, iar eu în San 
Francisco. Duminică dimineaţa, atunci când am mers la biroul de la „Signs” pentru a începe munca, 
i-am spus fratelui Bollman: „Despre ce a predicat fratele Waggoner ieri?”. El a răspuns: „Acelaşi 
lucru pe care l-ai predicat tu”. Am spus: „Ce linie a urmărit? Ce exemplificări?”. El a răspuns: 
„Aceleaşi pe care le-ai folosit tu”. 

Şi aşa a fost tot timpul. Oh, da; un alt exemplu dovedeşte lucrul acesta. Fratele Prescott şi 
soţia lui au mers în Anglia, plecând de la Battle Creek. După câte îmi amintesc, ei au plecat seara 
după Sabat. În acel Sabat eu am predicat în biserică. Ei au ajuns la Londra următorul Sabat şi au 
mers la adunarea din Londra, ajungând acolo la mijlocul predicii pe care o susţinea fratele 
Waggoner. Iar el predica acelaşi subiect despre care predicasem şi eu cu un Sabat înainte în Battle 
Creek. Şi a predicat paralel cu mine, încât sora Prescott mi-a spus ulterior că atunci când fratele 
Waggoner a terminat predica şi când întâlnirea se terminase, ei au vorbit cu el şi i-au spus: 
„Apreciem predica ta, frate Waggoner. Dar ar fi fost nouă dacă nu am fi auzit-o de la fratele Jones 
Sabatul trecut în biserica de la Battle Creek”. 

Fratele Waggoner şi cu mine aveam aceleaşi vederi asupra Evangheliei neprihănirii prin 
credinţă, care includea cărţile Galateni şi Romani; dar acest lucru nu era în concordanţă cu vederile 
lui Butler şi ale celorlalţi conducători de la Conferinţa Generală; Butler şi ceilalţi şi-au imaginat că 
„aceşti doi tineri” – fratele Waggoner şi cu mine – au scornit un plan pentru a revoluţiona doctrina 
denominaţiunii şi pentru a duce denominaţiunea pe noi terenuri care erau, evident, „eretice”. Căci, 
alături de adevărul şi „erezia” neprihănirii prin credinţă al cărei cap era privit a fi fratele Waggoner, 
eu am susţinut la „Signs of the Times” un studiu despre cele patru fiare şi zece regate din Daniel 7. 
Urmărind cele zece regate pentru a le afla locul exact în istorie, am descoperit că vechea listă 
tradiţională a acestor zece regate aşa cum era prezentată de denominaţiune era incorectă. Când am 
început studiul, fratele Uriah Smith mi-a scris că era bucuros că aveam de gând să studiez, căci el 
nu făcuse niciodată acest lucru; dar că lista care fusese folosită în mişcarea 1844, a fost pur şi 
simplu dusă mai departe de către denominaţiune fără nici o încercare de a o verifica. Dar când am 
făcut cunoscut adevărul că lista nu era corectă, fratele Smith nu a mai fost deloc bucuros; şi s-a opus 
şi a apărat vechea listă. Acest lucru m-a transformat în capul unei noi „erezii”, iar fratele Waggoner 
era capul celeilalte; iar acest lucru constituia o dublă dovadă pentru ceilalţi că fratele Waggoner şi 
cu mine am inventat o nouă doctrină pentru denominaţiune şi că la Conferinţa de la Minneapolis o 
vom proclama ca fiind doctrina denominaţională tradiţională. Dar nici fratele Waggoner şi nici eu, 
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singuri sau împreună, niciodată în viaţa noastră nu ne-am gândit la aşa ceva. Tot ceea ce făceam în 
tot timpul era să studiem Scriptura pentru a cunoaşte adevărul. 

A fost fixată o întâlnire de trei sau patru săptămâni care să preceadă Conferinţa Generală care 
urma să se desfăşoare la Minneapolis. Cu puţin timp înainte de a începe această întâlnire, C. H. 
Jones, managerul general al „Pacific Press”, W. C. White şi alţii, ne-au rugat pe fratele Waggoner şi 
pe mine să studiem împreună Scripturile referitor la aceste subiecte „eretice” care urmau evident să 
fie abordate în cadrul întâlnirii şi al conferinţei. O adiere despre acest lucru nevinovat a ajuns la 
fraţii de la Battle Creek ca o confirmare a punctului lor de vedere că fratele Waggoner şi cu mine, în 
pregătirea planului pentru a revoluţiona doctrina denominaţiunii, atrăgeam şi alţi fraţi în planul 
nostru pentru a veni la întâlnire şi la Conferinţa Generală de la Minneapolis atât de întăriţi încât să 
ne putem impune planul. Nu am ştiut până după întâlnire şi după conferinţă că cei de la Conferinţa 
Generală din Battle Creek gândeau astfel despre noi, iar noi, negândind în viaţa noastră un 
asemenea lucru, am mers la întâlnire şi la conferinţă neştiind ceea ce aceştia îşi imaginau despre 
ceea ce gândeam noi. Şi astfel, în toată nevinovăţia, am mers la întâlnire, aşteptându-ne la nimic 
altceva decât la un studiu biblic pentru a cunoaşte adevărul. Prezbiterul Butler a fost bolnav şi nu a 
participat nici la întâlnire şi nici la conferinţă. Dar a avut oameni instruiţi şi prin intermediul 
corespondenţei şi al telegrafului şi-a menţinut mâna peste lucrurile de acolo. 

Atunci când întâlnirea a început, eu am fost invitat sau numit să conduc studiile despre 
profeţii, iar acest lucru a adus în discuţie, evident, cele zece regate. Dar nimeni nu a putut să ofere 
vreun studiu istoric în opoziţie cu ceea ce am prezentat eu, căci nici unul dintre ei nu cunoştea 
suficient de bine istoria; deci tot ceea ce au putut face a fost să apeleze la tradiţie. Iar prezbiterul 
Butler a telegrafiat de la Battle Creek: „Rămâneţi la pietrele de hotar”. Astfel, adevărata controversă 
din cadrul întâlnirii şi al conferinţei s-a mutat asupra subiectului „Îndreptăţirea prin credinţă”. 
Fratele Waggoner a condus studiile despre acesta. Prezbiterul J. H. Morrison a fost ales de către cei 
de la Conferinţa Generală pentru a conduce opoziţia. Şi a făcut-o; şi a fost neprihănire prin orice 
altceva decât prin credinţă. 

Acum nu pot să numesc pe nimeni care a acceptat în mod categoric şi deschis adevărul despre 
neprihănirea prin credinţă. Dar în perioada care a urmat, nu pot relata numărul celor care au 
mărturisit că adevărata lor experienţă creştină în Evanghelie a debutat cu studiul despre 
neprihănirea prin credinţă din acea întâlnire. În cadrul acelei întâlniri şi al conferinţei, calea pe care 
evenimentele urmau să meargă a fost trasată de ceea ce unul dintre conducătorii de la Battle Creek a 
spus într-o zi unui grup de oameni după studiile fratelui Waggoner. El a afirmat: „Acum putem 
spune Amin la toate acestea, dacă aceasta ar fi totul. Dar de aici înainte mai urmează ceva. Şi aceste 
lucruri ne vor conduce tocmai la aceasta. Şi dacă vom spune Amin la acestea, va trebui să spunem 
Amin la celelalte când vom fi prinşi”. Astfel, ei nu au spus Amin la ceea ce ştiau că este adevărat de 
teama a ceea ce va urma, la care oricum nu vor spune Amin – şi care nici nu a urmat, căci nici nu 
există aşa ceva, şi astfel s-au jefuit pe ei înşişi de ceea ce propriile inimi le-a spus că este adevărat; 
şi luptându-se împotriva a ceea ce şi-au imaginat numai, s-au aşezat în opoziţie cu ceea ce ar fi 
trebuit să accepte prin Amin. 

Opozanţii au fost Geo I. Butler, J. H. Morrision şi toţi cei care au putut fi prinşi de influenţa 
Conferinţei Generale. 

Dar, aşa cum ştii, sora White a luat poziţie deschisă şi puternică tot timpul de partea 
neprihănirii prin credinţă; şi, după conferinţă, am predicat neprihănirea prin credinţă împreună cu ea 
şi fratele Waggoner de-a lungul întregii ierni care a urmat, de către ea şi mine direct în Battle Creek 
şi a fost adăugată putere şi mai mare de solia libertăţii religioase care a fost sprijinită în cadrul 
acelei conferinţe şi care, prin rezoluţia conferinţei trebuia să ajungă la Comitetul Senatului din 
Washington, în opoziţie cu legea duminicală Blair. Acest lucru s-a consumat din iarnă până în 
primăvară. Atunci, când a sosit timpul adunărilor de tabără, noi toţi le-am vizitat cu solia 
neprihănirii prin credinţă şi a libertăţii religioase; uneori toţi trei în aceeaşi adunare. Acest lucru a 
schimbat cursul atitudinii oamenilor şi a majorităţii celor din conducere. Dar acesta din urmă a fost 
numai aparent; nu a fost niciodată real, căci tot timpul în Comitetul Conferinţei Generale şi printre 
alţii a existat o opoziţie secretă; şi care a câştigat supremaţia în Daniells, Spicer şi ceilalţi şi a oferit 
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spiritului şi disputei de la Minneapolis şi oamenilor supremaţia, iar broşura pe care am ataşat-o îţi 
va demonstra acest lucru. (Broşura se intitulează „Evanghelia veşnică şi legământul cel veşnic al lui 
Dumnezeu”.) 

Te rog să citeşti cu grijă această broşură şi când vei ajunge la locul subliniat de la pagina 51 
vei cântări ceea ce este afirmat acolo. Căci vei vedea că ce este afirmat acolo reprezintă un rezumat 
a ceea ce am scris aici. 

Şi eu personal ştiu că dacă o mărturie care a fost scrisă în 1902 şi mi-a fost citită mie de către 
însăşi sora White, care a fost adresată lui Daniells şi Prescott, ar fi fost vreodată publicată sau dacă 
alte mărturii ar fi fost vreodată publicate, aceşti doi oameni cu acea bandă nu ar fi influenţat cursul 
evenimentelor aşa cum au făcut-o. Dar, după câte ştiu, nici unei copii a acelei mărturii nu i s-a 
îngăduit să iasă din casa ei; şi ştiu lucrul acesta pentru că W. C. White nu este într-o mică măsură 
responsabil. Nu ştiu dacă şi Daniells sau Prescott au văzut vreodată vreo copie. Chiar dacă au fost 
trimise copii, mă îndoiesc în mod serios că au fost aşa cum mărturia a fost scrisă în original şi citită 
mie; căci din punct de vedere moral este sigur şi, fizic, practic imposibil, ca în cazul în care ar fi 
fost făcută publică asemenea celorlalte mărturii importante, aşa cum a fost scrisă în original, să nu fi 
adus o achitare a campaniei împotriva doctorului Kellogg pe care au început-o la Battle Creek în 
noiembrie 1902. 

Când m-am întors de la acea întâlnire de la Battle Creek în California, ea m-a rugat să intru în 
casă. Am intrat şi m-a întrebat: „Ce s-a făcut în acea întâlnire de la Battle Creek?”. Am spus: „Nu 
ştii? Dacă nu ştii, eu nu-ţi voi spune”. Ea a spus: „Exact lucrul acesta l-a spus şi Knox”. Apoi a 
început să-mi spună ce s-a întâmplat la acea întâlnire, chiar aşa cum i-aş fi povestit eu. Apoi mi-a 
citit o mărturie către Daniells şi Prescott. Şi ceea ce mi-a spus despre ce s-a petrecut acolo şi 
mărturia pe care o scrisese pentru Daniells şi Prescott,îi punea pe Daniells şi Prescott în adevărata 
lumină, exact în poziţia pe care au avut-o în acea întâlnire, exact cum au fost. 

Pe bună dreptate, fratelui J. H. Morrison i-ar trebui acordată încredere datorită faptului că 
după un timp după încheierea Conferinţei de la Minneapolis, nu aş putea spune exact anul, s-a 
disociat de toate legăturile cu acea opoziţie; şi s-a aşezat pe deplin alături de adevărul şi 
binecuvântarea neprihănirii prin credinţă prin una dintre cele mai frumoase şi nobile mărturisiri pe 
care am auzit-o vreodată. 

 
Dorindu-ţi mereu toate binecuvântările, rămân pentru totdeauna, 
 

Semnat: 
Alonzo T. Jones 
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