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BISERICA, MAMA NOASTRĂ

Să recitim textul din Apocalipsa 12:17: „Și balaurul, mâniat pe fe-
meie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.”

Balaurul este Satana (Apocalipsa 12:9). Femeia este biserica (Efe-
seni 5:23). Diavolul este mâniat pe biserică și poartă război împotriva 
rămășiței – ultima – seminței ei. Și ce înseamnă sămânță? Copiii. Dom-
nul i-a spus lui Avraam că sămânța lui, copiii, vor fi asemenea stelelor 
cerului (Geneza 15:5).

Comentând textul nostru, Spiritul Profetic spune: „Poporul lui 
Dumnezeu, simbolizat printr-o femeie curată și copiii ei, sunt în mino-
ritate. În zilele din urmă există doar o rămășiță. Ioan vorbește despre ei 
ca fiind cei care «păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin porunca lui Isus 
Hristos»” (o variantă veche a Tragediei veacurilor, p. 276).

Cine este Tatăl? Dumnezeu. Cine este mama? Biserica, pentru că 
ea este mama ai cărei copii suntem.

Pavel ne spune în Galateni 4:26: „Dar Ierusalimul cel de sus este 
slobod și el este mama noastră.” Însă acea mamă nu este numai în cer, ci 
și pe pământ. Prin sacrificiul lui Isus, familia din cer și cea de pe pământ 
sunt una. În Efeseni 3:15, Pavel vorbește despre Tatăl, „din care își trage 
numele orice familie, în ceruri și pe pământ”. La botez, sufletele sunt 
botezate în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Este minunat 
că ni se permite să purtăm acest nume, însă amintiți-vă că membrii marii 
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familii a lui Dumnezeu au nu numai un Tată, ci și o mamă. Dumnezeu 
este Tatăl nostru, iar biserica este mama noastră. Ea este „mama noas-
tră”, a tuturor.

În minunata viziune relatată în Apocalipsa 21, preaiubitului apos-
tol Ioan îi este arătat Ierusalimul ceresc. Îngerul a spus: „Vino să-ți arăt 
mireasa, nevasta Mielului!” (Apocalipsa 21:9). Noul Ierusalim, repre-
zentat ca fiind mireasa lui Hristos, este capitala Împărăției Sale. Însă 
doar aurul și perlele nu au nicio valoare pentru Isus. El dorește să umple 
cetatea cu cetățenii Împărăției Sale. Cetatea reprezintă doar cadrul, ceea 
ce contează fiind oamenii, biserica Sa, o mare parte din ea aflându-se 
încă aici, în această lume. Unii sunt în cer: Enoh este acolo, Moise și Ilie 
sunt acolo, dar și mulțimea care s-a ridicat împreună cu Isus la cer, după 
învierea Sa. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu ca dovezi ale puterii 
lui Hristos de a lua ființe umane care au cunoscut blestemul păcatului 
și a le duce în Împărăția luminii. Ei sunt acasă – locul lor este acolo. Au 
mers cu Dumnezeu aici și merg cu El acolo. Cât de frumos este gândul 
că „biserica lui Dumnezeu de jos este una cu biserica lui Dumnezeu de 
sus. Credincioșii de pe pământ și ființele din cer, care nu au căzut nici-
odată, constituie o biserică” (Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 366).

Avem servicii de închinare în casele noastre de rugăciune, însă, ca 
și Noul Ierusalim, aceste clădiri nu au niciun sens fără oamenii din inte-
riorul lor. Și avem privilegiul minunat de a fi copii ai bisericii, precum și 
copii ai lui Dumnezeu.

Dacă am fi asemenea lui Isus, care ar trebui să fie atitudinea noas-
tră față de biserică? Vom iubi biserica, așa cum o iubește și El. Observați 
Efeseni 5:25. Hristos „a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea”. Di-
vina vindecare, pagina 356, spune: „Hristos a onorat relația de căsătorie, 
făcând-o de asemenea un simbol al unirii dintre El și cei răscumpărați ai 
Săi. El însuși este Mirele; mireasa este biserica, despre care, ca aleasă a 
Sa, El spune: «Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur»” (Cân-
tarea Cântărilor 4:7).1

1  Notă: Tragedia veacurilor, la pagina 427, prezintă o aparentă dificultate cu privire la 
conceptul potrivit căruia biserica este mireasa. Comentând pe baza pildei fecioarelor 
neînțelepte, găsim scris: „Mireasa reprezintă Cetatea cea sfântă, iar fecioarele care merg 
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Și amintiți-vă că Hristos nu iubește doar biserica triumfătoare în 
slavă, ci biserica așa cum este acum. Iată ce scrie în Mărturii pentru pas-
tori și slujitorii Evangheliei, la pagina 15: „Stimați frați de la Conferința 
Generală, mărturisesc înaintea fraților și surorilor mele că biserica lui 
Hristos, așa slabă și cu defecte cum pare a fi ea, este singurul obiect de 
pe pământ asupra căruia se îndreaptă atenția și grija Sa supremă.” Acest 
lucru ar trebui să ne dea curaj cu privire la noi, dar și cu privire la biseri-
că, biserica lui Hristos în lume. Nu trebuie să uităm niciodată că a trecut 
prin Ghetsimani și pe la Calvar pentru biserica Sa. Pentru biserica Sa a 
fost tulburat în grădină. Pentru biserica Sa Și-a dat viața pe cruce.

Dacă credeți că biserica poate fi ignorată și puteți avea o relație 
cu Dumnezeu lăsând biserica deoparte, vă spun că Tatăl pur și simplu 
nu înțelege așa ceva. Într-un cămin armonios, un copil nu își iubește un 
părinte în timp ce îl disprețuiește pe celălalt. Dacă unul dintre copii ar 
spune: „Tată, de tine ascult, dar de mama nu vreau să ascult,” ce ar spune 
tatăl? Ar spune: „Este mama ta și soția mea. Vreau să o iubești și să o 
asculți.” Acesta este mesajul adresat de Isus fiecărui credincios în ceea 
ce privește biserica Sa. Hristos iubește biserica și vrea să o iubim și noi.

Cineva ar putea spune: „Dar ce înțelegi prin biserică?” Abordez 
lucruri foarte practice deoarece înaintea noastră stau probleme impor-
tante. Primiți vreodată materiale xeroxate în cutia poștală? Din când în 
când primesc câte o copie care încearcă să mă convingă că biserica, bise-

în întâmpinarea Mirelui sunt simbolul bisericii. În Apocalipsa se spune despre poporul 
lui Dumnezeu că este oaspete la masa de nuntă (Apocalipsa 19:9). Dacă sunt oaspeți, 
nu pot fi reprezentați prin mireasă.”
Ar fi utilă reamintirea faptului că simbolurile sunt uneori folosite pentru a reprezenta 
mai multe obiecte. De exemplu, Isus folosește „aluatul” pentru a reprezenta „Împărăția 
cerurilor” (Matei 13:33), însă vorbește și despre „aluatul fariseilor și al saducheilor” 
(Matei 16:6).
Ar trebui să putem accepta că, în pilda celor zece fecioare, biserica nu este mireasa, în 
timp ce în alte contexte mireasa reprezintă biserica. Observați următoarele afirmații din 
comentariile lui Ellen White, incluse în Comentariul biblic adventist, vol. 7, pp. 985–986: 
„Dumnezeu este soțul bisericii Sale. Biserica este mireasa, soția Mirelui” (Scrisoarea 
39, 1902) „Biserica este mireasa, soția Mirelui. Ea trebuie să se păstreze curată, sfântă, 
consacrată. Ea nu trebuie să se lase niciodată pradă unei ușurătăți, deoarece este mireasa 
unui Împărat” (Scrisoarea 177, 1901).
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rica lui Dumnezeu, se referă pur și simplu la sufletele credincioase, indi-
ferent dacă sunt sau nu afiliate unei organizații. Și pentru a susține acest 
lucru este citat un pasaj din Faptele apostolilor, pagina 11, care spune: 
„De la început, sufletele credincioase au alcătuit biserica de pe pământ.”

Cu siguranță, sufletele credincioase alcătuiesc biserica, însă în 
această declarație nu este nimic din care să reiasă dacă acestea trebuie 
să fie organizate sau dezorganizate pentru a constitui adevărata biserică.

„Ca o armată puternică înaintează biserica lui Dumnezeu.”2 Nu 
este o gloată dezordonată, ci o armată bine organizată. Iar în ce privește 
rămășița, care va primi ploaia târzie și va transmite ultima avertizare, în 
Scrieri timpurii, pagina 271, scrie că „se mișcau într-o ordine desăvârșită, 
ca o companie de soldați”.

Vreau să vă împărtășesc o afirmație din Mărturii pentru comunita-
te, volumul 9, pagina 257: „O, cum s-ar mai bucura Satana, dacă ar putea 
izbuti în eforturile lui de a se furișa în poporul acesta și de a dezorganiza 
lucrarea, într-un timp când organizarea deplină e cu totul trebuincioasă 
și va fi cea mai mare putere pentru a ține afară falsele mișcări și pentru 
a respinge pretenții care nu sunt susținute de Cuvântul lui Dumnezeu!” 
Observați că una dintre cele mai mari puteri pentru a ține afară aceste 
false mișcări va fi organizarea. Este „esențială”. Dumnezeu dorește ca po-
porul Său de astăzi să fie la fel de organizat ca atunci când a fost scos din 
Egipt. Prieteni, avem nevoie și de Tată și de Mamă pentru a nu ne abate 
de la calea cea dreaptă.

Permiteți-mi să vă reamintesc și un pasaj din Mărturii pentru pas-
tori și slujitorii Evangheliei, de la pagina 489: „Unii au avansat ideea că, pe 
măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, fiecare copil al lui Dum-
nezeu va lucra independent de orice organizație religioasă. Dar eu am 
fost instruită de Domnul că în această lucrare nu există nicio prevedere 
ca fiecare să fie independent.”  Vom avea nevoie și de Tată și de Mamă 
până la încheierea timpului. Cu siguranță.

În Matei 18, Isus dă indicații cu privire la disciplina în biserică. 
Dacă cineva nu face ceea ce trebuie, trebuie să se lucreze cu el, mai întâi 

2 Primul vers al imnului „Like a mighty army”, în limba română: „Mergem înainte”.
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între patru ochi (versetul 15), iar apoi trebuie aduși „unul sau doi inși” 
care să lucreze cu el. În cele din urmă, dacă nu îi ascultă, versetul 17 ne 
învață: „Spune-l bisericii”. Pentru a împlini această ultimă instrucțiune, 
trebuie să existe un corp organizat căreia să îi fie adusă la cunoștință 
problema. Iar dacă cel care a greșit „nu vrea să asculte nici de biserică, să 
fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș”. Dumnezeu a oferit bisericii 
Sale – bisericii Sale organizate – autoritate. El spune în versetul 18: 
„Orice veți lega pe pământ, va fi legat în cer; și orice veți dezlega pe pă-
mânt, va fi dezlegat în cer.” Vedeți că El vorbește despre mai mult decât 
de simple suflete credincioase din toată lumea care nu au nicio formă de 
organizare.

Dumnezeu are în această lume o biserică cu autoritate, cu misiu-
nea de a îngriji, a hrăni și a disciplina fiii și fiicele lui Dumnezeu, Tatăl, 
dar și ale bisericii, mama. Le onorăm pe mamele noastre, cele care ne-au 
născut și ne-au îngrijit, însă tot așa ar trebui să privim și biserica, în cali-
tate de instituție care, sub conducerea lui Dumnezeu, ne-a adus la Evan-
ghelia harului și la cunoașterea acestui adevăr minunat, solia glorioasă. 
Dumnezeu dorește ca noi să îi recunoaștem autoritatea, să o respectăm 
și să o onorăm în calitatea ei de mireasă a lui Hristos și mamă a fiecăruia 
dintre noi.

Dar să spunem că vom zice: „Știu ce vrea Tata, așa că nu voi cere și 
părerea Mamei. Voi face ceea ce cred că vrea Tata să fac.” I-ar face acest 
lucru plăcere Tatălui? Nu! Dacă vreți să citiți ceva interesant pentru a 
avea un exemplu cu privire la aceste afirmații, citiți în Mărturii pentru co-
munitate, volumul 5, paginile 291–295, instrucțiunile cu privire la noua 
lumină. Acolo, serva Domnului a scris unui om care studiase profețiile 
și credea că avea o nouă lumină. I s-a recomandat să o prezinte mai întâi 
„fraților cu experiență”, iar dacă „ei nu văd nicio lumină în ea, supune-te 
judecății lor, căci în marele număr al sfetnicilor ai biruință”. Dacă acest 
sfat ar fi urmat astăzi, am fi scutiți de multă confuzie.

Să o ascultăm pe Mama, deoarece ea este dragă inimii lui Dumne-
zeu, iar Soțul ei, care este Capul, i-a dat autoritate. El nu îi va binecuvân-
ta pe cei care vor alege să treacă peste autoritatea Mamei, să o ignore și să 
spună: „Voi trata direct cu Tata. Voi citi Biblia, voi citi Spiritul Profetic 
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și mă voi ruga. Voi cerceta orice simt că ar trebui să cercetez și voi ajunge 
la propriile concluzii. Nu am nevoie de sfaturi sau avertizări. Îmi dau 
eu seama dacă e vreo problemă.” Ce cale periculoasă! Vă amintiți cum 
a intrat păcatul în această lume? Vă amintiți cine a vrut să cerceteze? Și 
a cercetat? A găsit un răspuns satisfăcător? Da, l-a găsit, însă i-a creat 
bucurie sau durere? A condus-o la adevăr sau la eroare? A făcut însă ce 
a dorit, a cercetat.

Acum pot apărea întrebări precum: „Crezi că biserica este infailibi-
lă? Crezi că Mama nu greșește niciodată? Crezi că frații dau întotdeau-
na cele mai bune sfaturi?”Sunt întrebări legitime și sunt îndreptățite să 
primească un răspuns legitim, un răspuns inspirat, iar acesta se găsește 
în Solii alese, volumul 1, pagina 37: „Numai Dumnezeu este infailibil.” Nu 
suntem romano-catolici, deoarece credem acest lucru. Papa Grigore al 
VII-lea a introdus ideea conform căreia „biserica n-a greșit niciodată, 
nici nu va putea greși vreodată”, însă solul Domnului adaugă foarte co-
rect: „Această afirmație nu era însoțită de dovezile din Scriptură” (Tra-
gedia veacurilor, p. 57). 

Nu trebuie să adoptăm poziția conform căreia biserica este infai-
libilă și nici nu îndăznim să adoptăm o asemenea poziție, pentru că nu 
este în conformitate cu învățăturile Bibliei, însă, afirmând că biserica 
nu este infailibilă, recunoaștem că biserica – cea mai mare parte a bise-
ricii –, la un moment dat, s-ar putea înșela. Trebuie să recunoaștem că 
ființele umane sunt... ființe umane, iar atunci când dau sfaturi ele se pot 
înșela. S-a întâmplat. Însă toate acestea nu micșorează forța a ceea ce 
studiem acum. Atunci când Dumnezeu a ales-o pe Mama, știa că nu e 
infailibilă. Dumnezeu nu Și-a ales biserica deoarece membrii ei, la nivel 
individual sau la nivel colectiv, erau infailibili. Isus știa totul despre dum-
neavoastră și despre mine și știa totul despre biserică, însă „a venit din 
cer și a căutat-o pentru a-I fi sfântă mireasă”. Dacă vom vedea biserica 
așa cum o vede Isus, o vom iubi așa cum o iubește Isus și o vom asculta 
cu supunere și respect. Acest lucru Îi va plăcea lui Dumnezeu.

Tata a avertizat-o pe Mama cu privire la ideea romano-catolică 
potrivit căreia biserica este infailibilă. Pavel ne-a avertizat în 2 Tesaloni-
ceni 2:1-8 cu privire la apostazia care exista deja în biserica apostolică. 
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Ajutat de lumina profeției, Pavel și-a dat seama că, în cele din urmă, 
această apostazie va duce la „urâciunea pustiirii”, atunci când omul va 
sta în templul lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, „dându-se drept 
Dumnezeu”. Aceasta este apostazia papală. Biserica se pune în locul lui 
Dumnezeu. Mama încearcă să ia locul Tatălui. Acest lucru nu funcțio-
nează în nicio familie. În planul de organizare al Cerului, în familii și în 
biserică există o armonie divină. Mama are destule de făcut în rezolvarea 
sarcinilor care i-au fost încredințate de Cer. Atunci când încearcă să își 
abandoneze rolul și să îl ia pe al Tatălui, este prea mult. Atunci când 
Biserica Romano-Catolică a crezut că poate să modifice legea lui Dum-
nezeu, ea și-a depășit în mod clar atribuțiile de Mamă și a încercat să ia 
locul Tatălui, iar Dumnezeu a renegat-o.

Astăzi, în biserica adevărată, suntem avertizați să nu permitem 
asemenea lucruri în mijlocul nostru. Amintiți-vă că a fost un timp când 
biserica primară era curată, însă acest spirit al autorității umane care 
încearcă să ia locul autorității divine a dus la apariția papalității, iar as-
tăzi suntem avertizați cu privire la ea: Satana „lucrează la restrângerea 
libertății religioase și la introducerea în lumea religioasă a unui soi de 
sclavie. Organizații și instituții, dacă nu sunt susținute de puterea lui 
Dumnezeu, vor lucra sub îndrumarea lui Satana pentru a aduce oamenii 
sub controlul oamenilor, iar frauda și șiretenia vor lua înfățișarea râvnei 
pentru adevăr și pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu...

Dacă se împotrivesc avertizărilor pe care li le trimite Domnul, 
oamenii devin chiar conducători în practici rele; asemenea oameni își 
asumă exercitarea prerogativelor lui Dumnezeu – ei se încumetă să facă 
ceea ce nici Dumnezeu Însuși nu face, adică să caute să stăpânească min-
tea oamenilor. În felul acesta, ei o iau pe urmele romanismului” (Mărtu-
rii pentru comunitate, vol. 7, pp. 180–181).

Fiecare dintre noi, în calitate de copii, trebuie să ne amintim să res-
pectăm autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea pe care a încredințat-o 
bisericii Sale. Fiecare dintre noi, care facem parte din această biserică ce 
își exercită autoritatea asupra membrilor ei, trebuie să avem grijă să nu 
exercităm autoritatea Tatălui și să nu preluăm prerogative care Îi aparțin 
doar lui Dumnezeu. Acest avertisment este clar în ambele direcții.
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Să ne întoarcem în cartea Exodul pentru un exemplu grăitor cu 
privire la atitudinea potrivită față de adevărul lui Dumnezeu, biserica lui 
Dumnezeu, mișcarea lui Dumnezeu. Eroul acestei relatări este Moise și 
vreau să vă amintiți că astăzi se află printre noi oameni care vor cânta 
cântarea lui Moise. În Exodul 32 îl vedem pe Moise pe muntele Sinai. 
S-a aflat acolo timp de mai multe zile pentru a primi instrucțiunile cu 
privire la sanctuar. Jos, în vale, a rămas responsabil Aaron. Poporul a 
devenit neliniștit. Cere un vițel de aur. În cele din urmă, poporul obține 
ce vrea, deoarece Aaron pare a crede că glasul poporului este glasul lui 
Dumnezeu. 

Cât din popor dorea vițelul? Cea mai mare parte. Aaron era un 
conducător popular? Da, era. Lumea era mulțumită, cu excepția câtorva 
persoane care credeau că Dumnezeu era dezonorat. Ni se spune că unii 
dintre ei și-au pierdut viața pentru că au luat poziție împotriva aposta-
ziei (vedeți Patriarhi și profeți, p. 316).

Dar Moise, aflat împreună cu Dumnezeu sus pe munte, nu știa 
nimic despre acest lucru. În cele din urmă, Domnul i-a spus: „Moise, 
poporul din vale a făcut un vițel de aur, iar acum dansează și petrec în 
jurul lui; s-au întors la idolatria egipteană. Sunt atât de mâniat pe ei, 
sunt atât de dezamăgit, atât de supărat, încât îi voi distruge pe toți. Te 
voi face pe tine nucleul unei mari mișcări de reformă care va lua locul 
poporului apostat.”

Și ce a spus Moise? A spus: „Doamne, îmi pare rău că s-a întâm-
plat astfel, însă dacă tu crezi că asta e cea mai bună soluție, nu avem ce 
face”? Așa a spus? A spus: „Doamne, deja mi-au creat destule probleme, 
iar dacă crezi că a venit timpul să îi renegi, atunci voi face tot ce pot 
pentru a pregăti niște oameni care nu te vor dezamăgi niciodată”? Așa 
a spus Moise? Nu, ci Moise s-a molipsit și el de dragostea lui Hristos 
pentru biserică. Pe genunchi și cu capul plecat, el a pledat pentru Israel. 
I-a amintit Domnului făgăduințele Sale, I-a amintit de ceea ce ar spune 
păgânii dacă acel popor, acea biserică, ar eșua, iar în cele din urmă, în 
disperarea dragostei lui pentru acel popor, a spus: „Iartă-le acum păca-
tul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta!” (Exodul 32:32). Citiți în-
tregul capitol și pe următoarele și cunoașteți-l pe Moise, vedeți cum era 
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cel căruia i s-a oferit oportunitatea de a deveni nucleul unei noi mișcări, 
însă a ales să mijlocească pentru Israel. I-a ascultat Dumnezeu rugăciu-
nea? A fost salvat Israelul? A avut succes mișcarea? Da.

Tot așa și astăzi, dacă vedem în biserică slăbiciune sau spirit lu-
mesc, să nu credem niciodată că cei care sunt gata să părăsească sau să 
învinuiască mișcarea au spiritul lui Isus. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
că și astăzi vor exista unii care, asemenea lui Moise, se vor așeza pe ge-
nunchi și vor mijloci pentru Israel. Ei vor apropia biserica de Dumnezeu 
cu brațele credinței și dragostei și vor cânta cântarea lui Moise.

Priviți-l pe Isus în Ghetsimani. Ce Îi împovăra inima? Dorința ca 
biserica Sa și Tatăl Său să fie aduși laolaltă într-o unire care nu avea să 
dispară niciodată. Însă Satana i-a pus în față ispita teribilă că, dacă se 
ținea de biserica Sa, avea să Îl piardă pe Dumnezeu pentru totdeauna, 
însă putea să renunțe la poporul Său și să se întoarcă în Cer, la Tatăl. Și 
ce a făcut Isus? Nu a renunțat la nimic. S-a agățat cu mâna credinței de 
Dumnezeu, deși nu Îl putea vedea, iar cu cealaltă mână, cea a dragostei, 
s-a agățat de poporul Său, de biserica Sa, și nu i-a dat drumul. Iar în 
timp ce trecea prin această luptă teribilă din grădină și de la cruce, pă-
rea că avea să fie frânt. Și chiar a fost frânt. Avea inima frântă, însă nu a 
dat drumul niciunuia. Cei care înțeleg puțin acea inimă care s-a frânt în 
Ghetsimani și la Calvar vor împărtăși aceeași povară arzătoare pentru 
ca biserica și Dumnezeu să rămână împreună. Ei nu vor fi niciodată de 
acord cu vreo separare. Cu o mână agățată de Dumnezeu, iar cu cealaltă 
de biserică, vor merge împreună. Iar ca rezultat, în criza care va urma 
va fi o „mare cernere” (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 80), însă, cu 
toate acestea, biserica va trece triumfătoare prin ea.

Cei care cântă cântarea lui Moise vor cânta și cântarea Mielului – a 
Mielului cu inima frântă, a Mielului prin al Cărui sânge biserica este 
curățată. Dacă aici avem cu Isus o relație de la suflet la suflet, vom fi cei 
mai apropiați de El de-a lungul veșniciei. 

Iar acesta nu este numai un mesaj pentru mâine, ci este un mesaj 
pentru azi. Chiar acum ne aflăm în timpul zguduirii la care se face re-
ferire în Scrieri timpurii, paginile 269 și 270. Ne apropiem de zilele de 
„mare confuzie și nedumerire” descrise în Mărturii pentru comunitate, 
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volumul 5, pagina 80, atunci când „va bate fiecare vânt de învățătură” și 
„vor fi mulți zei și mulți domni”.

Mă tem pentru acei copii care sunt oricând pregătiți să ignore 
ceea ce spune Tatăl și să se agațe de Mama, spunând: „Vom face doar 
ce face Mama și vom asculta de ce spune Mama. O vom lăsa pe ea să 
fie responsabilă de ceea ce a spus Dumnezeu prin intermediul Bibliei și 
al Spiritului Profetic.” Mă tem de acest lucru, iar în aceeași măsură mă 
tem pentru acei copii care spun: „Vom asculta de Tata și nu vom acorda 
atenție Mamei.” Mă tem pentru cei care par pregătiți să găsească o scuză 
dacă nu pentru a sfida glasul bisericii, măcar pentru a-l ignora.

Dumnezeu să ne ajute, pentru că drumul pe care trebuie să mer-
gem este scurt. Trăim într-un timp în care chiar aceste probleme pe care 
le studiem ar trebui să îi facă pe copiii lui Dumnezeu să se plece pe ge-
nunchi, căutând lumina și binecuvântarea care îi vor ajuta să își găsească 
calea în mijlocul vocilor care spun „e aici” sau „e acolo”.

Eu am nevoie de Tată și de Mamă. Am nevoie de amândoi pentru 
a mă ajuta pe calea spre Cer și îi iubesc pe amândoi. În cuvintele acelui 
vechi imn:

Iubesc poporul Tău,
Cel sfânt și-adevărat!
Acesta e poporul meu,
Prin har răscumpărat.
Iubesc Locașul Tău,
Zidit din pietre vii!
Acesta e căminul meu
În care voi trăi!
Eu, pentru el, am strâns,
În rugă și cântări,
Atâta dor și-atâta plâns
Și binecuvântări!
Aștept frumoasa zi,
Când Te voi revedea
Și din Sion va străluci
Împărăția Ta!
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Acum să abordăm câteva lucruri foarte practice. Să presupunem 
că mama pare să facă o greșeală. Ce ar trebui să facem? Gândiți-vă ce 
ați face acasă cu mama dumneavoastră dacă ați fi destul de mare pen-
tru a înțelege ce e bine și ce e rău și ați vedea-o făcând ceva rău. Nu 
ați implora-o? Sper că nu ați „certa-o” și nici nu i-ați spune: „Știu ce a 
spus Tata, iar tu faci altceva!” Nu cred că Tatălui i-ar plăcea să vă audă 
și sunt sigur că nici Mamei. Mulțumim Domnului că există o cale mai 
bună. Implorați-o pe Mama dumneavoastră. Și cine credeți că are cea 
mai mare influență asupra Mamei? Cu siguranță copilul iubitor și res-
pectuos, nu cel obraznic care caută ocazii pentru a-i dovedi Mamei că  
greșește.

În această ultimă generație, pentru că avem nevoi speciale, pentru 
că vom ajunge pe înălțimi nemaiatinse, Hristos a trimis bisericii Sale, 
mamei și copiilor ei, câteva solii speciale. Le-ați citit? Sunt volumele din 
seria Mărturii pentru comunitate. În ele veți găsi numeroase pagini des-
pre familie ca grup și numeroase pagini despre anumiți membri. Aces-
tea sunt scrisorile de dragoste pe care Tatăl de sus le-a trimis Mamei și 
copiilor. Nu ar fi bine ca Mama și copiii să le citească zilnic pentru a le 
păstra în mintea și inima lor și pentru a face ceea ce scrie în ele? Dacă 
facem acest lucru, Îl vom face pe Tata fericit. Cât de fericit este El când 
Își vede biserica citind mesajele pe care i le-a trimis din cer și urmând 
sfaturile din ele în viața lor!

Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din plin în timp ce în-
cercați să vă umpleți căminul și inima cu aceste mesaje prețioase. Astfel, 
ar trebui să contribuim la ceea ce ar fi răspunsul la rugăciunea lui Isus 
ca biserica Sa să fie pregătită pentru revenirea Sa. Cât de minunat va fi 
când vom lua parte la marea reîntâlnire, atunci când Mama și toți copiii 
ei vor fi acasă cu Tata, pentru totdeauna! 

ALTE CITATE PE ACEEAȘI TEMĂ 

„Legătura dintre Hristos și biserica Sa este foarte strânsă și sfântă 
– El fiind Mirele, iar biserica, mireasa; El, Capul, iar biserica, trupul. 
Legătura cu Hristos, prin urmare, presupune legătura cu biserica Sa” 
(Educație, p. 268).
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„Dumnezeu a făcut biserica Sa de pe pământ un canal de lumină 
și, prin ea, El aduce la cunoștință planurile și voința Sa. El nu dă unuia 
dintre servii Săi o experiență independentă și potrivnică de experiența 
bisericii însăși. Nici nu dă cuiva o cunoaștere a voinței Sale aparte de 
întreaga biserică, în timp ce biserica – trupul lui Hristos – este lăsată în 
întuneric. În providența Sa, El pune pe slujitorii Săi în strânsă legătură 
cu biserica Sa, pentru ca ei să se încreadă mai puțin în ei înșiși și să aibă o 
mai mare încredere în alții pe care El îi călăuzește spre a face să înainteze 
lucrarea Sa.

Totdeauna au fost în biserică dintre aceia care sunt mereu înclinați 
către independență. Se pare că ei nu pot înțelege că independența spiri-
tului face ca instrumentul omenesc să aibă prea multă încredere în sine 
și să se încreadă în propria sa judecată mai degrabă decât să dea respect 
sfatului și să prețuiască mai mult judecata fraților săi, mai ales a celor 
aleși de Dumnezeu în slujba de conducere a poporului Său. Dumnezeu 
a investit biserica Sa cu autoritate și putere deosebită pe care nimeni nu 
este îndreptățit să o nesocotească sau să o disprețuiască, căci acela care 
face aceasta disprețuiește glasul lui Dumnezeu.

Cei care sunt înclinați să socotească propria judecata ca fiind de-
săvârșită sunt în mare primejdie. Străduința bine chibzuită a lui Satana 
este aceea de a despărți pe unii ca aceștia de cei care sunt canale de lu-
mină prin care Dumnezeu a lucrat la ridicarea și întinderea lucrării Sale 
pe pământ. A neglija sau a disprețui pe aceia pe care Dumnezeu i-a ales 
să poarte răspunderi de conducere în legătură cu înaintarea adevărului 
înseamnă a lepăda mijloacele rânduite de El pentru ajutarea, încurajarea 
și întărirea poporului Său. Ca un lucrător din via Domnului să descon-
sidere aceasta și să considere că lumina sa trebuie să nu vină prin nici un 
alt canal, ci direct de la Dumnezeu, înseamnă să se așeze într-o poziție 
care îl pune în primejdia de a fi înșelat de vrăjmaș și răsturnat la pământ” 
(Faptele apostolilor, pp. 163–164).

„În însărcinarea pe care le-a dat-o ucenicilor Săi, Hristos nu numai 
că a schițat lucrarea lor, dar le-a dat și o solie. «Învățați-i», a zis El, «să 
păzească tot ce v-am poruncit». Ucenicii trebuiau să vestească ceea ce îi 
învățase Hristos. Se cuprinde aici nu numai ce vorbise El în persoană, 
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dar și prin toți profeții și învățătorii Vechiului Testament. Învățătura 
omenească este exclusă. Nu e loc pentru tradiție, pentru teoriile și con-
cluziile omului sau pentru legislația bisericească. În însărcinarea aceas-
ta nu sunt cuprinse legile rânduite de autoritatea ecleziastică. Servii lui 
Hristos nu trebuie să predea nimic din toate acestea” (Cel așteptat de 
veacuri, p. 826).

„Organizația bisericii trebuie respectată, însă ea nu trebuie trans-
formată într-un jug deranjant. Oamenii nu ar trebui să își aroge prero-
gativele lui Dumnezeu și să vrea să conducă, să constrângă și să oprime 
sufletele răscumpărate de Dumnezeu...

O, dacă astfel de oameni L-ar adora pe marele Cap al bisericii și 
ar apela mai puțin la metode umane care ar reduce spiritualitatea la mi-
nimum prin simple invenții umane! Dumnezeu a fost lăsat pe dinafară, 
iar biserica nu este pregătită să avanseze în luptă sub stindardul lui Isus 
Hristos. Acest lucru nu înseamnă a lucra pentru sufletele care suferă, 
fapte despre care Hristos spune că sunt ca și când I-ar fi făcute Lui. Însă 
biserica, așa plină de defecte și de pleavă cum este, este singurul obiect 
de pe pământ căruia El îi acordă suprema Sa grijă. Din perspectiva lui, 
biserica din cer și biserica de pe pământ sunt identice” (Ellen G. White, 
Manuscrisul 43, 1895, citat de C.C. Crisler în Organization, pp. 129, 
130).

„Dumnezeu are o biserică pe pământ, care înalță Legea călcată în 
picioare și Îl prezintă pe Mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatele lu-
mii. Această biserică este depozitara bogăției și a abundenței harului lui 
Hristos și prin ea demonstrarea finală și deplină a iubirii lui Dumnezeu 
îi va fi prezentată lumii ce trebuie să fie luminată de slava ei. În cele din 
urmă, rugăciunea Domnului Hristos ca biserica Sa să fie una, după cum 
El și Tatăl sunt una, va fi împlinită” (Mărturii pentru pastori și slujitorii 
Evangheliei, p. 50).


