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Nici o donație, prin transfer, eliminarea sau închirierea de 
orice fel de proprietate, dedicat sau adecvat scopului, 

sau  ca ele sa fie destinate a fi administrate sau 
controlate de către orice biserică sau societate, sau orice 

funcționar sau ofițeri, în îndatoririle sale oficiale , li s 
atașaza sau conferă nici un drept, titlu sau interes în 

orice persoană sau persoane cărora o astfel de 
concesiune, transport, danie sau leasing se poate face, 
cu excepția cazului în aceeași o congregație organizată 

sub orice lege a acestui stat sunt realizate, sau din 
ultimele parcele ale teritoriului Michigan, sau în 

conformitate cu dispozițiile prezentului act sau sub orice  
act aprobat sau modificarea acestora, 
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“Será legal para cualquier número de personas 
mayores de edad, no menos de cinco años, que 

puede estar deseosos de constituirse en una Iglesia, 
 Congregación para la Sociedad Religiosa, quienes 
deberá firmar los estatutos para tal fin, de montar 

juntos en el lugar, ya que pueden seleccionar, y por 
una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier 

número de personas discretas, siendo laico, no 
inferior a tres ni superior a nueve en total , como 

fiduciarios, para hacerse cargo de la propiedad que 
pertenece a, y tramitar todos los asuntos relativos a 
las temporalidades de dicha Iglesia, congregación o 
sociedad religiosa.” Leyes Compiladas de Michigan 

vol. 1, p, 660, Sec. 2.
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Unii ar putea fi surprinsi de ideea că ar trebui 
să semneze articole. Legea nu ne cere să luam 

un crez uman în orice circumstanță.
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În cazul în care poate exista o organizație care este în 
conformitate cu legile țării, astfel încât să putem păstra 

proprietatea în mod legal, fără a compromite adevărul 
lui Dumnezeu



cotreel
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Prin urmare, propunem un comitet ales pentru a aborda problemele 
financiare ale Oficiului, și sa mentina proprietatea în încredere pentru 
scopurile specificate. Este atât de ușor de a cere legiuitorului să 
includă un parteneriat de afaceri, astfel cum este, de asemenea, 
ușor. Cereți-le să includă o biserică. Și, în acest sens, va fi ușor să se 
facă o distincție corectă între biserică și o asociație de afaceri 
constituită în mod legal. 
Obiectivul poate fi atins fără riscul de a fi conectat cu statul 
ilegal și sa en sprijinim în protecția niciunui braț, dar numai în brațul 
iubitului nostru. Sper ca ei sa faca o mare diferență între ceea ce este 
a se bucura de privilegiile pe care statul ni le dă în calitate de 
cetățeni, asociații de afaceri sau pur și simplu cetățeni, și 
susținerea protecției acestuia ca biserică.
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"Pentru a fi legalizati ca biserică, este necesar, dacă am 
înțeles, pentru bisericile individuale deja organizate dupa 
ordinea Noului Testament, asa cum am facut-o, revenim la a  
re-organiza. Există o distincție marcată între 
organizarea necesară pentru biserica publică închinare 
și slujire ordonantelor bisericești, precum și organizarea 
necesară pentru a menține proprietatea bisericii în mod 
legal. Dragul nostru frate. White a recunoscut această 
distincție în Bunul Samaritean No. 4. Una dintre aceste 
organizații este biblica, și nu spun că celalalta este anti-
biblică, dar în opinia mea este nebiblică, adică, că acest lucru 
nu este recunoscut în Scriptură. Cred că ar trebui să se 
teamă de o organizație ca biserică, care nu are nici o 
garanție în Scriptură, in timp ce menținem Biblia și numai 
Biblia ca regulă de credință și practică. Cum de biserica 
timpurie a ajuns să fie agățata în mod ilegal de guvernele 
pământești, prin mici abateri aproape imperceptibile de la 
standardul divin?
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Să presupunem că o biserică  care este deja 
organizată conform Evangheliei ar trebui să se 
re-organizeze, în scopul de a menține 
proprietatea legal.. Bineînțeles că nu ar schimba 
organizația conform Evangheliei prin organizația 
legală. Atunci, ei ar avea două organizații 
diferite. Care dintre aceste organizații este 
biserica? Cred că toti ar trebui să răspundem: 
prima. Atunci, o persoană poate aparține 
Bisericii și nu apartine organizației care 
menține proprietatea legal? Daca toti sunt liberi 
pentru a face astfel, atunci organizația de afaceri 
nu este biserica, cu toate că membrii ei toate fac 
parte din Biserică, ci este o asociatie separata și nu 
este nevoie de o zecime din biserică, care sa fie 
membra acestei asociații. Dar, în cazul în care 
organizația de afaceri este biserica și nimeni 
nu poate fi membru al bisericii și rămâne 
deconectat de  aceasta, atunci ș-a schimbat 
organizatia biblică pentru ceva ce nu este 
biblic, sau cel puțin a dat preferință la acesta din 
urmă, ceea ce face ca aderarea sa depinda de 
organizarea juridică.
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Fiecare cu templul sau, un o Asociatie sa fie propietara tuturor templelor...

“"În ceea ce privește casele de întâlnire,  fiecare biserica 
care construieste una, cu siguranță, se poate găsi o 
modalitate de a o păstra în mod legal, fără a intra în nici 
o altă organizație care un este biblică.  Nu ar fi corect 
față de biserică, în general, sa le posede pe toate.  Ele 
sunt de drept bunurile celor care le-au construit.  Pentru 
a ilustra ceea ce vreau să spun, să presupunem că o biserică 
metodistă, care are o casă de întâlnire care le-au construit cu 
mijloace proprii, îmbrățișează adevărul prezent. Acest lucru ar 
separa-o de biserica ca trup; iar casa de rugaciune pe care au 
construit-o un ar mai fi a lor, dar proprietarul ar fi marele 
organism numit Methodist Episcopal Church. Acest lucru nu 
este corect.  Prin urmare, cei care au construit aceste 
case ar trebui să aleagă propria lor modalitate prin care 
să fie proprietari,  preferând întotdeauna sa le piarda 
complet decat sa sacrifice organizatia sa biblică ca 
biserică a lui Isus Hristos "

http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18601009-V16-21__B.pdf#view=fit



În timp ce aspirăm la beneficiile legii țării, de asemenea trebuie să ne 
uităm la legea cerului. Dacă avem o organizație recunoscută dupa 
modelul Noului Testament, și totuși putem avea protecția legii statului, 
este bine. Dar, mai întâi,sa vedem sa un mergem împotriva legii ceru-
lui.

 



Se deschide reuniunea cu o rugaciune a fratelui An-
drews.
Intrebarea ce a fost luata in discutie este:

Se poate organiza biserica astfel incat sa posede 
proprietati?



Mentinerea proprietatii fara un Crez

Fratele WHITE: Vă atrag atenția asupra următoare-
lor puncte. Unii se gândesc că, dacă ne organizăm 
ca să posedam casele noastre de întâlnire, trebuie 
să avem un crez. Cred că fratele Loughborough 
are dreptate. Nu este nevoie de a avea artico-
le de credință. Dar, în cazul în care o Societate 
este formată pentru a menține casele noastre de 
întâlnire, etc ..., desigur, că trebuie să dispună 
de un statut; dar acestea nu vor fi articole 
ale credinței noastre religioase ca corp.
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