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Vorbeam ieri despre plângerile fratelui Pierson şi ameninţările contemporane pe care le 
indica el în apelul de adio către membrii comitetului CG şi ai instituţiilor majore ale bisericii. 
Printre acele ameninţări el cita aplecarea academiei adventiste către surse de inspiraţie ale 
teologilor din Babilonul spiritual:

„Sunt unii care se îndreaptă spre reformatori sau teologi contemporani ca sursă şi normă 
pentru doctrina adventistă.”

„Unii” aceia din anii ’70 au devenit astăzi majoritatea zdrobitoare. Absolvenţii şcolilor 
adventiste, oricât de mediocri sau şterşi ar fi ei, îşi fac un titlu de glorie în a cita faimoşi autori 
protestanţi, ca o dovadă de erudiţie şi înaltă pregătire teologică. Citiţi Curierul Adventist şi veţi 
observa imediat această practică modernă în biserica noastră. Mentalitatea şi logica lumii 
religioase sunt puse la loc de cinste în publicaţiile bisericii, fiind realmente folosite ca „sursă şi 
normă” pentru doctrina adventistă. Autorii noştri nu par conştienţi de faptul că cele mai eficiente 
instrumente ale amăgirii au fost mereu teologii bisericilor apostaziate. Ni se sugerează că lumea 
protestantă este partenera lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii, iar noi trebuie să 
recuperăm handicapul, ieşind din letargia dogmatică a secolului 19. Toate acestea se fac în clară 
contradicţie cu avertizările pe care Dumnezeu ni le-a comunicat:

”Biblia a fost aşezată pe locul doi, în timp ce cuvântul oamenilor aşa-zişi mari i-a luat 
locul. Să ne ierte Domnul dispreţul adus Cuvântului Său. Deşi în Biblie se află comori 
inestimabile, şi este ca o mină bogată de aur, totuşi nu este apreciată şi cercetată, iar comorile ei 
nu sunt descoperite. Mila, adevărul şi dragostea sunt preţioase peste puterea noastră de 
înţelegere; nu putem avea o prea mare cantitate din aceste comori, iar noi descoperim cum putem 
deveni posesorii acestor bogăţii cereşti în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce atunci Cuvântul lui 
Dumnezeu este neinteresant pentru aşa mulţi creştini cu numele? Deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu nu este spirit şi viaţă? A aşezat Isus asupra noastră o sarcină plictisitoare când ne-a 
spus să cercetăm Scriptura? Isus a spus: 'Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh şi viaţă' (Ioan 
6,63). Dar lucrurile spirituale trebuiesc înţelese spiritual, iar motivul pentru care vă lipseşte 
interesul este că vă lipseşte Duhul Sfânt. Când inima este adusă în armonie cu Cuvântul, va 
izvorî în voi o nouă viaţă, o lumină nouă va străluci asupra fiecărui rând din Scriptură, şi ea va 
deveni vocea lui Dumnezeu în sufletul vostru” (CE 80).

Atunci când lucrurile spirituale nu sunt înţelese spiritual, poporul ales din orice generaţie 
a alergat după înţelepciune şi acreditare prin Asiria şi Egipt, antice sau moderne. Care este 
motivul pentru care lucrurile nu sunt înţelese spiritual? Lipsa Duhului Sfânt, pe care L-am 
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batjocorit în fel şi chip de la Minneapolis încoace, ţinându-L cât mai departe de templul inimii. 
Acum alergăm după spiritualitate înaltă la exerciţiile oculte ale evului întunecat şi la proponenţii 
lor moderni.

Vom putea spera să vedem un străjer de pe zidurile Sionului cerând scuze lui Dumnezeu 
pentru „dispreţul adus Cuvântului Său” în publicaţiile bisericii rămăşiţei şi la catedrele şcolilor 
ei? Deocamdată, comorile inestimabile ale Cuvântului rămân sub mormane de moloz, iar cei 
care încearcă să le scoată la lumină sunt declaraţi a face parte din segmentul neglijabil de lunatici 
ai oricărui popor sfânt.
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