
RESPONSABILITATEA COLECTIVA.

În principiu este vorba de cum vede Dumnezeu responsabilitatea pe care
fiecare membru individual o are pentru păcatele care se comit în biserica
din care face parte, și responsabilitatea bisericii ca grup pentru păcatele
fiecărui membru. Acest principiu este bine conturat în Biblie și în scrierile
Spiritului Profetic. Începem acest studiu cu acest subiect ca fiecare să își
poată înțelege responsabilitatea pe care o are în organizația AZȘ în
adevărata ei lumină, după cum este văzută de Dumnezeu.

Scriptura și Ellen White despre
Responsabilitatea colectiva
(responsabilitatea individului pentru acțiunile întregului grup și
responsabilitatea grupului pentru o singură persoană)
 
"Review and Herald"
CEI CARE AU OCAZIA DE A AUZI ADEVĂRUL ȘI TOTUȘI NU FAC
EFORTURI SĂ-L AUDĂ SAU SĂ-L ÎNȚELEAGĂ, CREZÂND CĂ DACĂ
NU AUD, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, VOR FI JUDECAȚI VINOVAȚI
ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU CA ȘI CUM AR FI AUZIT ȘI AR FI
RESPINS. NU VA FI NICI O SCUZA PENTRU CEI CE ALEG A MERGE
IN EROARE CÂND EI AR PUTEA ÎNȚELEGE CARE ESTE ADEVĂRUL.
ÎN SUFERINȚELE ȘI MOARTEA SA, ISUS A FĂCUT ISPĂȘIRE
PENTRU TOATE PĂCATELE IGNORANȚEI, DAR NU EXISTĂ NICI O
PROVIZIE PENTRU ORBIRE VOITĂ. CEI CARE ȘI-AU ASCUNS OCHII
DE LA ADEVĂR, NU CUMVA SĂ FIE CONVINȘI, TREBUIE SĂ SE
POCĂIASCĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU "
RH 25 aprilie 1893, par. 10
 

Responsabilitatea colectiva a fiecărui membru al oricărei organizații
bisericești este predată în Scriptură prin principiul Acan. Este, de
asemenea, învățată de principiul "un singur trup în Hristos". Dacă
responsabilitatea colectiva nu ar fi un fapt al Scripturii, întreaga reformă
protestantă ar fi o erezie abominabilă! Separarea de Roma ar fi inutilă!
Tot ce ar trebui să facă fiecare ar fi să rămână și să protesteze ceea ce
el / ea a considerat o eroare!

Iosua capitolul 7
1 Și copiii lui Israel au făcut fărădelege în lucrul blestemat, căci Acan, fiul
lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din tribul lui Iuda, a luat din ce era
blestemat, și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva copiilor lui Israel.
10 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Ridică-te! Pentru ce stai culcat astfel
pe fața ta?



11 Israel a păcătuit; și au încălcat de asemenea legământul meu, pe
care li-l poruncisem; și chiar au luat din ce era blestemat și au și furat și
s-au fățărnicit și au pus între lucrurile lor.
12 De aceea copiii lui Israel nu au putut să stea înaintea dușmanilor lor,
ci au întors spatele înaintea dușmanilor lor, căci copiii lui Israel au fost
blestemați; nu voi mai fi cu voi dacă nu veți nimici pe cel blestemat din
mijlocul vostru.
13 Ridică-te, sfințește poporul și spune: Sfințiți-vă pentru mâine, fiindcă
astfel spune DOMNUL Dumnezeul lui Israel: Este un lucru blestemat în
mijlocul tău, Israele; nu vei putea să stai înaintea dușmanilor tăi, până nu
veți scoate ce este blestemat din mijlocul vostru.

Observați că atunci când un singur om, Acan, a luat din ce era
blestemat, din perspectiva lui Dumnezeu, întreaga congregație a
păcătuit: "copiii lui Israel au făcut fărădelege în lucrul blestemat" și
versetul 11 plasează vina actului asupra întregului grup, tot Israelul .
Versetul 13 cere o sfințire a grupului: "Ridică-te, sfințește poporul și
spune: Sfințiți-vă pentru mâine". Cum a fost făcută această sfințire?
Răspunsul vine în același verset: "până nu veți scoate ce este blestemat
din mijlocul vostru". Practic Israelul trebuia să se ocupe de păcat și de
păcătos. Acest lucru nu mai este învățat în biserica AZȘ, dar Dumnezeu
nu se schimbă. Dar ce dezvăluie scrierile Spiritului Profetic?

"From Eternity past" paginile 351 și 353
Păcatul unei familii aduce înfrângere întregului Israel
Comanda lui Dumnezeu a fost ignorată de unul dintre cei numiți pentru a
executa judecățile Sale. Iar națiunea a fost trasă la răspundere pentru
vinovăția păcătosului: "au luat din ce era blestemat și au și furat și s-au
fățărnicit și au pus între lucrurile lor". Sorțiul urma să fie folosit pentru
detectarea vinovatului, problema rămânând în dubii pentru o vreme,
pentru ca poporul să-și poată simți responsabilitatea și astfel să fie
conduși la cercetarea inimii și umilință înaintea lui Dumnezeu ". EP 351.2
Acan a văzut armatele lui Israel întorcându-se de la Ai învinse și
descurajate, dar cu toate acestea el nu a venit și nu și-a mărturisit
păcatul. El i-a văzut pe Iosua și pe bătrâni aplecați până la pământ în
durere prea mare pentru a fi exprimată în cuvinte. Cu toate acestea el a
păstrat tăcerea. El a ascultat proclamarea că a fost comisă o mare crimă
și chiar a auzit afirmarea clară a naturii acestei crime, dar buzele sale au
fost închise.

"Patriarchs and Prophets", pagina 519
Cele zece triburi și-au amintit cum Dumnezeu, în cazul lui Acan, a
mustrat lipsa de vigilență în a descoperi păcatele existente între ei. PP
519.4



"S.D.A Bible commentary volume 2" pagina 996
ISTORIA LUI ACAN ÎNVAȚĂ LECȚIA SOLEMNĂ CĂ, PENTRU
PĂCATUL UNUI OM, NEMULȚUMIREA LUI DUMNEZEU VA FI
ASUPRA UNUI POPOR SAU UNEI NAȚIUNI PÂNĂ CÂND
NELEGIUIREA ESTE CERCETATĂ ȘI PEDEPSITĂ. PĂCATUL, ÎN
NATURA SA, CORUPE. UN OM INFECTAT CU LEPRA MORTALĂ A
PĂCATULUI POATE INFECTA MII DE OAMENI. CEI CARE OCUPĂ
POZIȚII RESPONSABILE CA PĂZITORI AI POPORULUI NU SUNT
CREDINCIOȘI ÎN CE LE-A FOST ÎNCREDINȚAT DACĂ NU CAUTĂ ȘI
MUSTRĂ CU CREDINCIOȘIE PĂCATUL. Mulți nu îndrăznesc să
condamne nelegiuirea, pentru ca ei să nu sacrifice astfel poziția sau
popularitatea. Și de unii mustrarea păcatului este considerată a fi o lipsă
de iubire. Slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să permită ca propriul său
spirit să fie amestecat cu mustrarea pe care trebuie să o dea; dar el este
sub cea mai solemnă obligație de a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu,
fără teamă sau favoritism. El trebuie să numească păcatul după numele
său corect. Cei care, prin neglijență sau indiferența lor permit ca numele
lui Dumnezeu să fie dezonorat de poporul Său declarat, sunt numărați
împreună cu cel care a încălcat legea - înregistrați în registrul cerului ca
părtași în faptele lor rele. 2BC 996.6

1 Corinteni
15 Nu știți că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos? Voi lua atunci
membrele lui Cristos și le voi face membrele unei curve? Nicidecum!

Ellen White a sprijinit pe deplin principiul biblic al responsabilității
colective. Iată câteva din multele sale declarații în acest sens:

"Elder Daniels and the Fresno church" pagina 17
Un om responsabil pentru necredința altui om
"Nu pune mâinile în grabă peste nimeni, nici nu fi părtaș păcatelor altora:
păstrează-te pe tine însuți pur" (1 Timotei 5:22) ... Păcatul trebuie să fie
mustrat. Orice opoziție și încercare ar putea veni la bătrânul bisericii din
cauza credincioșiei sale, el nu ar trebui să se abată de la principiile
adevărate. Păcatele nu ar trebui să fie privite cu ușurință intr-un om și
condamnate în altul, din cauza preferințelor și a simpatiei nesfințite.
Această problemă este una de mare importanță. Dacă încredințează
responsabilități unuia ale cărui obiceiuri și practici știe a fi greșite, el
arată că propriile sale principii nu sunt sigure, că motivele sale sunt
discutabile. Prin acest act el sancționează erorile și păcatele omului pe
care la apreciat și numit în slujba sacră de a se îngriji de turma lui
Dumnezeu. Dacă nu este păzit de înțelepciunea cerească, el se va afla
într-o poziție în care va simți necesar să-l susțină pe omul cu care și-a



unit influența; și Dumnezeu îl va ține RĂSPUNZATOR pentru
necredincioșia fratelui său în funcție și de răul care va rezulta în biserică.
El trebuie să se păstreze curat, refuzând să se amestece cu orice
influență nesănătoasă. (PH028 17)

"Testimonies for the church volume 5", pag. 278
Membrii individuali responsabili de starea Bisericii
Fiecare membru al bisericii ar trebui să se simtă sub obligațiile sacre de
a păzi cu strictețe interesele cauzei lui Dumnezeu. Membrii individuali ai
bisericii sunt RESPONSABILI pentru starea ei distrasă și descurajată,
prin care sunt dezonorate adevărurile cele mai sacre încredințate
vreodată omului. (5T: 278)

"Welfarr Ministry" paginile 212, 213
Corpul Bisericii responsabil pentru neglijența și păcatul membrilor
Dumnezeu va ține biserica de la _____ RESPONSABILĂ, ca trup(grup),
pentru cursul greșit al membrilor săi. Dacă este permis să existe un spirit
egoist și ne-simpatizant în oricare dintre membrii săi față de nefericit ...
El Își va ascunde Fața de poporul Său până când ei își vor îndeplini
datoria și vor îndepărta răul dintre ei ... Domnul ține biserica
răspunzătoare pentru păcatul membrilor săi, până când fac tot ce pot
pentru a remedia răul existent. (WM 212, 213)

"Prophets and Kings", pag. 651
Biserica este în mare măsură RESPONSABILĂ pentru păcatele
membrilor săi. Ea dă înfățișare răului dacă nu reușește să-și ridice vocea
împotriva sa. (PK 651)

"The southern review"
Biserica este în mare măsură RESPONSABILĂ pentru păcatele
membrilor săi. Ea înfățișează răul, dacă nu reușește să-și ridice vocea
împotriva sa. Influența de care trebuie să se teamă cel mai mult nu este
aceea a opozanților deschiși, a necredincioșilor și a blasfemitorilor, ci a
profesaților inconsistenți ai lui Cristos. Aceștia sunt cei care țin la
distanță binecuvântarea Dumnezeului lui Israel. (SW 05-10-04; pr: 06)

"Testimonies for the church volume four" pagina 490
Biserica ca un întreg este într-o măsură RESPONSABILĂ pentru
greșelile membrilor ei individuali, pentru că ei dau înfățișare răulului
neridicându-și vocea împotriva sa. Nu se bucură de favoarea lui
Dumnezeu din mai multe motive. Duhul Său este îndurerat de mândrie,
extravaganță, lipsă de onestitate și exagerare, care sunt îngăduite de
unii care profesează evlavie. Toate aceste lucruri aduc încruntarea lui
Dumnezeu asupra poporului Său. (4T 490)



"Child guidance", pagina 235
CEI CARE AU PREA PUȚIN CURAJ SĂ MUSTRE GREȘEALA SAU
CARE, PRIN INDOLENȚĂ SAU LIPSĂ DE INTERES, NU FAC
EFORTURI SERIOASE PENTRU A PURIFICA FAMILIA SAU BISERICA
LUI DUMNEZEU, SUNT TRAȘI LA RĂSPUNDERE PENTRU RĂUL
CARE AR PUTEA REZULTA DIN NEGLIJAREA DATORIEI. SUNTEM
LA FEL DE RESPONSABILI PENTRU RELELE PE CARE LE-AM FI
COMBĂTUT ÎN CEILALȚI PRIN EXERCITAREA AUTORITĂȚII
PĂRINTEȘTI SAU PASTORALE, CA ȘI CÂND FAPTELE AR FI FOST
ALE NOASTRE. (CG 235)

"The signs of the times"
EȘECUL LUI AARON DE A STA FERM PENTRU CE ERA
DREPT,CEDAREA SA IN FAȚA NUMERELOR, L-AU PUS CU
MAJORITATEA. AARON REPREZINTĂ CAZURILE UNUI NUMĂR
MARE CARE COMPUN BISERICILE NOASTRE ÎN PREZENT. EI TREC
PESTE PĂCATELE EXISTENTE ÎN BISERICĂ, CARE ÎNTRISTEAZĂ
SPIRITUL LUI DUMNEZEU. EI SUNT INDOLENȚI CÂND ORDINEA ȘI
PRINCIPIUL SUNT IMPLICATE, DEOARECE NU ESTE PLĂCUT SĂ
REPROȘEZE ȘI SĂ CORECTEZE GREȘELILE. EI ÎNȘIȘI SUNT
PURTAȚI DE CURENT ȘI DEVIN RESPONSABILI PENTRU O
NEGLIJARE ÎNFRICOȘĂTOARE A CREDINCIOȘIEI. (ST 05-27-80; pr:
04)

"Testimonies for the church volume three", pag. 265
... DACĂ PĂCATELE OAMENILOR SUNT TRECUTE CU VEDEREA DE
CEI AFLAȚI ÎN POZIȚII RESPONSABILE, ÎNCRUNTAREA LUI VA FI
ASUPRA LOR ȘI POPORUL LUI DUMNEZEU, CA TRUP, VA FI ȚINUT
RESPONSABIL PENTRU ACELE PĂCATE. (3T 265)

"Christian service"
Fraților și surorilor în credință, întrebarea apare în inimile voastre: "Sunt
păstorul fratelui meu?" Dacă pretindeți că sunteți copii ai lui Dumnezeu,
sunteți păstorul fratelui vostru. Domnul ține BISERICA RESPONSABILĂ
pentru sufletele celor pentru care ei ar putea fi mijloacele de salvare.
(ChS 13)

"The Signs of the times"
Repetăm, Dumnezeu ține biserica responsabilă pentru păcatele
membrilor săi. Atunci când există răceală și declin spiritual, poporul lui
Dumnezeu ar trebui să-și îndepărteze mândria, încrederea în sine și
auto-înălțarea și să vină la Domnul în durere și umilință, să nu-L acuze
de nedreptate, ci să caute înțelepciune pentru a înțelege păcatele



ascunse care îndepărtează prezența Sa. (ST 04-21-81; pr: 24)

"Testimonies for the church volume three", pag. 270
Indignarea lui Dumnezeu față de păcat în poporul Său
Nemulțumirea lui Dumnezeu este asupra poporului Său și El nu va
manifesta puterea Lui în mijlocul lor, în timp ce păcatele există între ei și
sunt favorizate de aceia din pozițiile RESPONSABILE. (3T 270)

"Testimonies for the church volume four" pagina 166
Păcatul lui Eli a constat in trecerea cu ușurință peste nelegiuirea fiilor săi,
care ocupau slujbe sfinte. Neglijarea tatălui de a-și mustra și a-și
restrânge fiii a adus o nenorocire înfricoșătoare asupra lui Israel. Fiii lui
Eli au fost uciși, Eli și-a pierdut viața, chivotul lui Dumnezeu a fost luat
din Israel și au fost uciși treizeci de mii de oameni. Toate acestea au fost
pentru că păcatul a fost privit ușor și a fost lăsat să rămână printre ei. Ce
lecție este aceasta pentru bărbații care dețin poziții RESPONSABILE în
biserica lui Dumnezeu! Îi îndeamnă să înlăture cu credincioșie greșelile
care dezonorează cauza adevărului. (4T 166)

"Review and Herald"
Dospeala necredinței lucrează și dacă aceste păcate care aduc
nemulțumirea lui Dumnezeu nu sunt corectate în membrii săi, întreaga
biserică este responsabilă pentru ele. (RH 23 decembrie 1890, articolul
B, paragraful 10)

"Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce", pagina 237
Curățați tabăra de această corupție morală, chiar dacă este nevoie de
cei mai înalți bărbați în cele mai înalte poziții. Cu Dumnezeu nu este de
joacă. Adulterul este în rândurile noastre. Știu asta, pentru că mi s-a
arătat că se întărește și se extinde. Există multe lucruri pe care niciodată
nu le vom ști, dar ceea ce este dezvăluit face ca BISERICA să fie
RESPONSABILĂ și vinovată, dacă nu vor demonstra un efort hotărât de
a eradica răul. Curățați tabăra, căci este un lucru blestemat în ea. (TSB
237)

"Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce", pagina 188
Trebuie, ca popor, să ne trezim și să curațăm tabăra lui Israel.
Imoralitatea, relațiile intime nelegiuite și practicile necinstite vin între noi
într-o mare măsură; și slujitorii care manipulează lucrurile sacre sunt
vinovați de păcat în acest sens. Ei râvnesc la nevestele vecinilor lor și
porunca a șaptea este încălcată. Suntem în pericol de a deveni o SORĂ
a Babilonului căzut, a permite bisericilor noastre să devină corupte și să
fie umplute cu orice spirit greșit, o cușcă pentru fiecare pasăre necurată
și urâtă; și vom fi noi nevinovați dacă nu luăm mișcări hotărâte pentru a



vindeca răul existent? (TSB 188)

"Review and Herald"
Devenind părtași ai faptelor păcatului / răului altora
Grâul nu trebuie să se semene între neghină; căci, deși nu putem
practica lucrările unora dintre membrii ordinelor secrete, prin aderarea lor
suntem înregistrați în cer ca părtași ai faptelor lor rele, RESPONSABILI
pentru faptele lor de rău și legați în legături cu ei ca neghină. Slavă lui
Dumnezeu, nu este prea târziu ca creștinii să se desprindă de toate
conexiunile nesănătoase și să vină pe deplin în fața lui Hristos. (RH 01-
10-93; pr: 16)

"Gospel workers", pagina 391
"Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să voteze [pentru bărbații din partidele
politice] să-i plaseze pe acești oameni în slujba lor, căci atunci când fac
acest lucru, ei sunt PĂRTAȘI CU EI AI PĂCATELOR pe care le comit în
timpul mandatului". (GW 391)

"S.D.A Bible commentary volume 5" pagina 1096
Numele celor care păcătuiesc și refuză să se pocăiască nu trebuie să fie
păstrate în cărțile bisericii, ca să nu se țină sfinții RESPONSABILI pentru
faptele lor rele. (5BC 1096)

"Testimonies for the church volume 4", pagina 516
Ce lecție avem aici pentru părinți și păzitori ai tineretului și pentru cei
care slujesc în slujba lui Dumnezeu. Atunci când relele existente nu sunt
corectate, deoarece oamenii au prea puțin curaj să mustre greșelile sau
pentru că au prea puțin interes sau sunt prea indoleniți să-și impună
propriile puteri în a face eforturi serioase pentru a purifica familia sau
biserica lui Dumnezeu, sunt responsabili pentru răul care poate rezulta în
urma neglijenței de a-si face datoria. Suntem la fel de conștienți de relele
pe care le-am fi putut opri în alte persoane, prin mustrare, prin
avertisment, prin exercitarea autorității părintești sau pastorale, ca și cum
am fi fost vinovați de ele noi înșine. (4T 516)

"Desire of ages", pagina 441
... dacă cineva neglijează datoria pe care a poruncit-o Cristos, de a
încerca să restaureze pe cei care sunt în eroare și păcat, el devine
părtaș în păcat. Pentru relele pe care le-am fi putut opri, suntem la fel de
responsabili ca și cum am fi fost vinovați de ele noi înșine. (DA 441)

"Testimonies for the church volume 3", pag. 280
Dacă Dumnezeu detestă un păcat mai mult decât celelalte, păcat de
care poporul Său este vinovat, este a nu face nimic în caz de urgență.



Indiferența și neutralitatea într-o criză religioasă sunt privite de
Dumnezeu ca o crimă gravă și egale cu cel mai rău tip de ostilitate
împotriva lui Dumnezeu. (3T 280)
 
"Mărturia directă trebuie să trăiască în biserică sau blestemul lui
Dumnezeu se va fi asupra poporului Său la fel de sigur ca și asupra
vechiului Israel din cauza păcatelor lor. Dumnezeu ține poporul Său, ca
și Corp, responsabil pentru păcatele existente în indivizi printre ei
"Testimonies, vol. 3, 269.

"Mi-a fost arătat că mărturia ascuțită trebuie să trăiască în biserică. Doar
acest lucru va răspunde la mesajul Laodiceenilor: greșelile trebuie să fie
mustrate, păcatul trebuie să fie numit păcat și nelegiuirea trebuie
eliminată cu promptitudine și cu hotărâre și îndepărtată de la noi CA
POPOR. " Testimonies, vol. 3, 260.

"Dacă un caz ca cel al lui Acan ar fi printre noi, sunt mulți care ar acuza
pe cei care ar putea să acționeze partea lui Iosua în căutarea răului, ca
având un un spirit rău care caută greșeli ... Nemulțumirea lui Dumnezeu
este asupra poporului Său și El nu-și va manifesta puterea în mijlocul lor,
în timp ce păcatele există între ei și sunt ÎNDRĂGITE DE CEI IN POZIȚII
RESPONSABILE". Testimonies, vol. 3, 270.

"Dumnezeu nu a stabilit nici o putere regească în Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea pentru a controla întregul corp sau pentru a controla orice
ramură a lucrării. El nu a prevăzut ca povara conducerii să fie doar
asupra câtorva oameni.Responsabilitățile sunt distribuite între un număr
mare de bărbați competenți. Fiecare membru al bisericii are voce în
alegerea ofițerilor bisericii [de aceea fiecare membru este responsabil
pentru acțiunile liderilor lor]. Biserica alege ofițerii de la conferințele
statelor(fiind vorba de statele Americii). Delegații aleși de conferințele de
stat aleg ofițerii conferințelor uniunilor, iar delegații aleși de conferințele
uniunilor aleg ofițerii Conferinței Generale. Prin acest aranjament fiecare
conferință, fiecare instituție, fiecare biserică și orice INDIVID, fie direct,
fie prin intermediul reprezentanților, are o voce în alegerea bărbaților
care poartă principalele responsabilități în cadrul Conferinței Generale ".
EG White, Testimonies, vol. 8 , pp. 236.

Declarația de mai sus demonstrează că profesata biserica AZȘ, nu este
o ORGANIZAȚIE CONGREGAȚIONALĂ, prin care fiecare biserică
individuală este sub competență proprie. Astfel, responsabilitatea
colectiva este TRANSFERATĂ FIECĂRUI MEMBRU în acest sistem de
ORGANIZARE REPREZENTATIV. Responsabilitatea pentru schimbarea
de la sistemul reprezentativ la cel al unui sistem ierarhic se răsfrânge



asupra fiecărui membru pentru permiterea apariției unei astfel de
situații!(sistemul organizational s-a schimbat demult in AZȘ, Ellen White
i-a avertizat sa nu creeze o noua organizație, nu era după rânduiala lui
Dumnezeu ca puterea sa fie în mainile câtorva oameni. Acum în AZȘ
avem un sistem ierarhic, o monarhie, exact ceea ce au cerut si evreii pe
vremea lui Samuel). Și când apare o astfel de stare de apostazie, dacă
liderii au format un lobby atât de puternic încât membrii nu pot schimba
lucrurile, acesta este unul dintre punctele în care separarea de
organizatie devine o datorie absolută. Desigur, atunci când se ajunge la
punctul în care membrii sprijină o conducere care predă eroare întregii
lumi; erori care elimină fiecare stâlp de credință al adventismului istoric,
atunci biserica profesată a ajuns în punctul în care separarea devine o
necesitate absolută, ca nici un membru să nu fie responsabil de o astfel
de abatere de la adevăr și de la lucrarea Domnului. Iată principiul de la
Ellen White:

"Domnul Isus va avea întotdeauna un popor ales pentru a-I sluji. Când
poporul evreu a respins pe Cristos, prințul vieții, a luat de la ei Împărăția
lui Dumnezeu și a dat-o neamurilor. Dumnezeu va continua a lucra in
baza acestui principiu cu fiecare ramură a lucrării Sale. Când o biserică
se dovedește a fi necredincioasă lucrării Domnului, oricare ar fi poziția
lor, oricât de mare și sacră este chemarea lor, Domnul nu mai poate
lucra cu ei. Alții sunt apoi aleși pentru a purta responsabilități importante.
În schimb, dacă aceștia, la rândul lor, nu-și purifică viețile de la orice
acțiune greșită, dacă nu stabilesc principii pure și sfinte în toate granițele
lor, atunci Domnul îi va îndurera grav și îi va umili și, dacă nu se
pocăiesc, îi va îndepărta de la locul lor și îi va face o ocară.
Dumnezeu 'nu este adorat cu mâinile oamenilor, ca și cum ar avea
nevoie de ceva.'(Fapte 17:25)" E. G. White, The Upward Look, 131.
 
"... căci nimeni nu este atât de nesăbuit și nu va merge într-atât de mult
în păcat ca și cei care au avut o dată lumina, dar s-au opus Duhului
convingător al lui Dumnezeu". E.G. White, Patriarchs and Prophets, p.
95.

Unii ar putea spune că nu funcționează în acest fel astăzi... aceasta ar
însemna că sunteți într-o nouă mișcare diferită de adventismul istoric. Și
dacă este așa, atunci biserica ar trebui să fie responsabilă pentru
păstrarea unor astfel de conducători corupți. Din nou, doamna White
afirmă:

"În cele mai mari biserici ale noastre există cele mai mari rele, pentru că
acestea au avut cea mai mare lumină. Ei nu au o adevărată cunoaștere
a lui Dumnezeu și a lui Isus Cristos, pe care El L-a trimis. Dospeala



necredinței lucrează și dacă aceste relele care aduc nemulțumirea lui
Dumnezeu nu sunt corectate în membrii săi, BISERICA ÎNTREAGĂ este
RESPONSABILĂ pentru ei. Mișcarea profundă a Duhului lui Dumnezeu
nu este cu ei, prezența glorioasă a Împăratului sfinților și puterea lui de a
curăța de orice întinare morală nu se manifestă printre ei." Review &
Herald, vol. 2, 23 decembrie 1890

"SEDIUL CENTRAL AL BISERICII NOASTRE AFECTEAZĂ ÎNTREGUL
CORP DE CREDINCIOȘI. În cazul în care inima fizică este sănătoasă,
sângele care este trimis din ea prin sistem este de asemenea sănătos,
dar dacă această fântână este impură, întregul organism este îmbolnăvit
de otrava lichidului vital. La fel este și cu noi. În cazul în care inima
lucrării devine coruptă, întreaga biserică, în diversele sale ramuri și
interese, împrăștiată pe pământ, suferă în consecință ". Testimonies vol.
4, p. 210.

Pocăința colectiva este negată de lideri

Potrivit lui Roy Adams, redactor asociat al revistei adventiste, în cartea
sa "Natura lui Cristos" (pe care cei mai înalți conducători ai adventismului
de ziua a șaptea o aprobă), el ostentativ ridiculizează și neagă că Noul
Testament ar oferi vreun sprijin pentru învățătura colectiva:

"O pocăință colectiva... cine ne-o cere de la noi, fac îndrăzneală să spun
asta, nu Domnul!" Și este oare o semnificație faptul că Noul Testament
nu ne oferă un singur exemplu autentic de confesiune colectiva
generală? Ibid. 112104.

Noi învățături pentru o nouă mișcare

Această învățătură are o natură recentă, a început cu apostazia care a
început în 1956-57 și nu are nici un sprijin din partea Bibliei și a Spiritului
Profetic. Actul Noului Testament al ucenicilor din experiența din camera
de sus este un exemplu distinct de pocăință colectiva generală! Mesajele
celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul paisprezece, sunt un apel
colectiv și individual la pocăință. Mesajul primului înger a sunat în 1844,
iar biserica colectiva nu s-a pocăit. Dar poporul lui Dumnezeu, atât de
puțini câți erau, s-au pocăit individual și au părăsit bisericile. Ellen White
a spus:

"când bisericile au respins sfatul lui Dumnezeu prin respingerea
mesajului advent, Domnul le-a respins. Primul înger a fost urmat de un al
doilea, proclamând:'Și un alt înger a urmat, spunând: A căzut, a căzut
Babilonul, acea cetate mare, pentru că a făcut toate națiunile să bea din



vinul furiei curviei sale.' [1 REV.14: 8] Acest mesaj a fost înțeles de către
adventiști ca fiind un anunț al căderii morale a bisericilor ca urmare a
respingerii primului lor mesaj. Proclamarea 'Babilonul a căzut', a fost
dată în vara anului 1844 și, ca rezultat, aproximativ cincizeci de mii s-au
retras din aceste biserici". Spirit of Prophecy, vol. 4, p.232.

În Matei 23: 29-35, Cristos a denunțat cărturarii și fariseii din pricina
ipocriziei lor, respingerea adevărului și încercarea de a-L ucide. Făcând
acest lucru, ei au continuat în cursul păcatelor părinților lor. Ei erau
responsabili colectiv, ceea ce ar fi trebuit să-i facă să se pocăiască
colectiv. Luați în considerare Exodul 20: 5 și următoarea afirmație a lui
Ellen White:

"Să nu te prosterni lor, nici să nu le servești, fiindcă eu, DOMNUL
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, pedepsind nelegiuirea
părinților peste copii până la a treia și a patra generație a celor ce mă
urăsc;"

"Este inevitabil ca copiii să sufere de consecințele nelegiuirilor părinților,
dar nu sunt pedepsiți pentru vinovăția părinților, cu excepția cazului în
care aceștia participă la păcatele lor". Patriarchs and Prophets, p. 306.

In concluzie, cand facem parte dintr-o organizatie ne facem partasi atat
binecuvantarilor cat si blestemelor care ii sunt date. Ne facem partasi
pacatelor acelei organizatii iar daca o organizatie este fara cale de
intoarcere, separarea este o datorie.

Studiu realizat cu ajutorul Celui Preaînalt, pentru turma cea mica a
Domnului nostru Isus Cristos...
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