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Continuare – Scrisoarea 4

M.L. Andreasen

În documentele i scrisorile pe care le am trimis din când în când, cu privire la
ceea ce eu consider o grav abatere de la credin din partea conduc torilor no tri, am
respectat cu stricte e sfatul pe care Hristos ni l d în Matei 18: 15 17. Aici El spune c ,
dac se ivesc dezacorduri între fra i „mustr l între tine i el singur.” Dac nu ascult ,
„mai ia cu tine unul sau doi in i, pentru ca orice vorb s fie sprijinit pe m rturia a doi
sau trei martori. Dac nu vrea s asculte de ei, spune l bisericii.” Am respectat acest
principiu, dup cum pute i observa i din aceast relatare.

În luna mai 1957 am avut în mâini, în mod providen ial cred, o copie a proceselor
verbale ale Consiliului administratorilor de la White Estate din data de 1 i 2 mai 1957, în
care este relatat întâlnirea în care cei doi fra i au discutat cu administratorii despre o
declara ie cu privire la isp ire pe care au g sit o în scrierile sorei White. Ei au c utat
sfat în aceast problem , întrucât ceea ce descoperiser nu era în armonie cu noul
punct de vedere pe care îl sus inea conducerea. Ce atitudine ar fi trebuit s ia ace ti
cercet tori fa de declara iile sorei White?

Timp de luni i chiar ani de zile, conduc torii no tri au studiat împreun cu unii
dintre slujitorii bisericilor evanghelice, în vederea recunoa terii bisericii noastre drept un
corp cre tin evanghelic. Studiile priveau doctrinele adventiste, în special isp irea,
judecata de cercetare i lucrarea lui Hristos în sanctuarul din ceruri începând 1844.
Evanghelicii au numit aceste doctrine „cel mai colosal fenomen psihologic de salvare a
aparen elor din istoria religioas ” i a a le au prezentat în publica ia lor, Eternity, din
septembrie 1956, reeditând articolul într o edi ie special sub titlul „Sunt adventi tii de
ziua a aptea cre tini?”

Se pare c evanghelicii au produs o influen pronun at asupra conduc torilor
adventi ti, astfel încât Dr. Barnhouse, unul dintre pastorii evanghelici prezen i, relateaz
c liderii no tri „au respins total” unele din doctrinele lor cele mai importante. Poate ar
fi mai bine s l l s m pe Dr. Barnhouse s ne relateze întâmplarea, a a cum a publicat o
în articolul s u. Subiectul special pe care îl discut este ceea ce noi numim „Marea
dezam gire” i se refer la marea dezam gire a adventi tilor din 1844 când ei a teptau
ca Domnul s revin . Iat relatarea:

„În diminea a care a urmat „marii dezam giri” doi oameni mergeau printr un lan
de porumb pentru a sc pa de batjocurile nemiloase ale vecinilor de la care î i luaser
r mas bun pentru totdeauna în ziua precedent . Potrivit spuselor lui, Hiram Edson
(omul din lanul de porumb care s a gândit primul la acest lucru) a fost p truns de
convingerea c „în loc s ias din Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc pentru a veni pe
p mânt, în ziua a zecea a lunii a aptea, la sfâr itul celor 2300 de zile, Hristos a intrat de
fapt pentru prima oar , în aceast zi, în a doua desp r itur a sanctuarului, i c El are o
lucrare de f cut în Locul prea Sfânt înainte de a reveni pe p mânt.” Aceasta este, pentru
mine, nimic mai mult decât o idee uman pentru salvarea aparen elor. Putem s ne d m
seama c unii adventi ti neinforma i au preluat aceast idee i au dus o pân la extreme
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fabuloase. Mr. Martin i cu mine i am auzit pe conduc torii adventi ti spunând hot rât
c ei resping toate aceste extreme. i aceasta în termeni foarte clari. În plus, ei nu cred
ideea sus inut de unii dintre înv torii lor din trecut, c lucrarea de isp ire a lui Isus
nu s a sfâr it la Calvar, i c El ar desf ura o alt slujb preo easc de la 1844 încoace.
Aceast idee este de asemenea total respins . Ei cred c , dup în l area Sa, Hristos
administreaz beneficiile isp irii pe care a finalizat o pe Calvar.

Întrucât doctrina sanctuarului se bazeaz pe tipul marelui preot evreu intrând în
Sfânta Sfintelor pentru a sfâr i lucrarea de isp ire, se poate vedea c ceea ce r mâne
este f r temei exegetic, fiind o specula ie teologic de domeniul fantasticului. Conform
acestei versiuni, de la 1844 încoace Hristos examineaz rapoartele vie ii tuturor
oamenilor i hot r te ce r splat va primi fiecare cre tin. Credem c nu exist nici
m car vreo aluzie, în vreun verset din Scriptur care s sus in o idee atât de ciudat i
mai credem c orice efort de a o sus ine este r suflat i inutil.”

Pentru a în elege mai bine aceste afirma ii, adaug urm toarea explica ie, care ar
putea clarifica unele exprim ri.

Dr. Barnhouse relateaz mai întâi binecunoscuta întâmplare, cum Hiram Edson,
mergând prin lanul de porumb în diminea a care a urmat „dezam girii” devine con tient
c „în loc de a p r si Sfânta Sfintelor… Marele Preot intr pentru prima oar în cea de a
doua desp r itur a sanctuarului, i c El mai are o lucrare de f cut în Sfânta Sfintelor
înainte de a reveni pe p mânt.” Lucrarea pe care El trebuie s o fac înainte de revenirea
Sa, este finalizarea isp irii, care implic judecata de cercetare. Aceast concep ie,
spune Dr. Barnhouse, „este doar o idee uman pentru salvarea aparen elor.” i el
continu : „Unii adventi ti neinforma i au preluat aceast idee i au dus o la extreme
fabuloase.” Asta înseamn c ei cred c Hristos a intrat într adev r în Sfânta Sfintelor ca
s sfâr easc lucrarea pe care o are de f cut înainte de venirea Sa pe p mânt, i care
implic judecata de cercetare i finalizarea isp irii. Dr. Barnhouse spune: „Mr. Martin i
cu mine i am auzit pe conduc torii adventi ti spunând hot rât c ei resping aceste
extreme. i aceasta în termeni foarte clari.”

Dac ar fi s credem afirma ia Dr. Barnhouse, atunci conduc torii no tri resping
o doctrin pe care noi am p strat o cu sfin enie de la începuturi. Acest fapt reiese clar
din cele relatate de Dr. Barnhouse în continuare: „Unii dintre înv torii lor din trecut au
sus inut ideea c lucrarea de isp ire a lui Isus nu a fost încheiat la Calvar, i, de
asemenea, c El mai are de f cut o slujb preo easc dup 1844. Aceast idee este de
asemenea total respins .”

Când Dr. Barnhouse spune c „unii” din înv torii no tri din trecut sus ineau c
„lucrarea de isp ire a lui Isus nu a fost încheiat la Calvar” trebuie s fi primit aceast
informa ie de la vreunul din autorii „neinforma i” ai noii noastre teologii, întrucât istoria
ne relateaz c to i înv torii no tri au înv at aceasta. James White, J.H. Waggoner,
Uriah Smith, J. N. Andrews, J. N. Loughborough, C. H. Watson, E.E. Andross, W.H.
Branson, Camden Lacey, R.S. Owen, O. A. Johnson, F. D. Nichols (pân în 1955) au ap rat
cu hot râre doctrina lucr rii de isp ire a lui Hristos de la 1844 încoace, i i au exprimat
aceast convingere în scrierile lor. În timp ce scriu aceste rânduri, am al turi toate
scrierile lor. James White, primul pre edinte al Conferin ei Generale, când a fost numit
redactor ef al revistei Signs of the Times, a scris în prima edi ie a acestei publica ii un
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articol „pentru a corecta afirma iile false care circul printre noi… Mul i dintre cei ce se
numesc adventi ti sus in p reri cu care nu putem simpatiza, i dintre care unele credem
c submineaz cele mai clare i mai importante principii stabilite în Cuvântul lui
Dumnezeu.” În al doilea dintre cele dou zeci i apte de puncte de credin putem citi
urm toarele: Hristos „a tr it pentru a ne fi exemplu, a murit în locul nostru, a fost în l at
pentru îndrept irea noastr , a urcat la cer pentru a fi mijlocitorul nostru în sanctuarul
din cer, unde, cu propriul s u sânge, face isp ire pentru p catele noastre; care isp ire,
departe de a fi fost încheiat la cruce, unde a fost doar adus jertfa, reprezint ultima
parte a lucr rii Sale ca preot.” Aceste Credin e Fundamentale au fost publicate într o
bro ur i r spândite în mii de exemplare. Ar fi interesant de tiut dac cel care a scris
paginile 29, 30, 31 i 32 din Questions on Doctrine ne poate oferi o list a scriitorilor
care au sus inut p reri contrarii celor scrise de autorii men iona i mai sus. Eu nu am
g sit nicio dovad în favoarea afirma iilor incorecte sus inute în special în aceste pagini.

S continuam s studiem raportul Dr. Barnhouse din revista Eternity. El tocmai
afirmase c liderii adventi ti au „respins total” ideea c Hristos „desf oar a doua
slujb preo easc de la 1844 încoace,” a a cum nume te el lucrarea de isp ire. În
schimb, spune el, „ei cred c , dup în l area Sa la cer, Hristos administreaz beneficiile
isp irii pe care a încheiat o pe Calvar.” Oricum, el nu acord nici o importan acestei
idei. Vechiul Testament ne arat c marele preot înjunghia animalul de jertf în curtea
templului. Dar isp irea nu consta în uciderea jertfei. „Sângele este cel care face
isp ire” (Leviticul 17:11). Deci marele preot trebuia „s duc sângele dincolo de
perdeaua din untru… s l stropeasc spre capacul isp irii i înaintea capacului isp irii,
i s fac astfel isp ire pentru sfântul loca ” (Leviticul 16:15,16). „Va intra s fac
isp irea” (versetul 17). Dr. Barnhouse argumenteaz c , deoarece noi ne baz m în
mare parte doctrina isp irii pe modelul din Levitic, trebuie s credem c , a a cum
marele preot de pe p mânt ducea sângele în sanctuar i f cea isp ire, i Hristos trebuie
s fac acela i lucru pentru a încheia isp irea. Altfel, avem o isp ire f r sânge. Dac
nu facem acest ultim pas, atunci suntem nevoi i s credem c isp irea s a f cut în curte
i nu în sanctuar, ceea ce distruge practic tipologia. Dac aceast ultim slujb cu
sângele este omis , atunci teoria noastr asupra isp irii este întrist tor de s rac i „nu
are nici un temei exegetic, i este o specula ie teologic imaginar în cel mai nalt grad.”
Dac Hristos nu a mers cu sânge s încheie isp irea, atunci ceea ce sus inem noi este
„perimat, r suflat i nefolositor.” El are un argument bun.

Când am citit pentru prima oar în publica ia evanghelicilor c liderii no tri au
renegat doctrina lucr rii de isp ire a lui Hristos din sanctuar dup 1844 i au înlocuit o
cu „aplicarea beneficiilor isp irii f cute pe cruce,” nu mi venea s cred, i n am crezut.
Când mi s a spus c , dac citesc chiar i în „scrierile lui Ellen White, c Hristos face acum
isp ire,” nu trebuie s cred asta, m am întrebat: „Cum vine asta?” Isp irea a fost
f cut cu 1.800 de ani înainte, spun conduc torii no tri. Sora White spune c isp irea
are loc acum. În Questions on Doctrine se afirm c a fost f cut cu 1.800 de ani înainte.
În Ministry g sim scris c isp irea de la cruce a fost final . Pe cine sau ce s mai cred?
Pentru mine, a nega slujirea lui Hristos în a doua desp r itur a sanctuarului, acum,
înseamn a respinge adventismul. Aceast înv tur constituie unul dintre stâlpii de
temelie ai adventismului. Dac resping isp irea care are loc acum în sanctuar, pot la fel
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de bine s resping adventismul în întregime. Poporul lui Dumnezeu nu este preg tit
pentru a a ceva. El nu i va urma conduc torii în apostazie.

În aceast situa ie, mi a trecut prin minte c ar fi posibil ca cei de la Eternity s fi
regretat ceea ce au scris i c au retractat, sau c vor retracta cele scrise. Deci am scris la
Eternity, întrebând dac au mai publicat aceea edi ie special . Mi au r spuns c au
f cut o. Întrucât autorii î i rezervaser drepturile asupra articolului, am cerut
permisiunea de a cita din el. Am primit urm torul r spuns: „Suntem bucuro i s v
acord m permisiunea de a cita din articolul „Sunt adventi tii de ziua a aptea cre tini?”
i apreciem încrederea pe care o acorda i prin aceasta publica iei Eternity.” Aceast
scrisoare este datat Philadelphia, Pennsylvania, 2 mai 1958, i este semnat de c tre
redactor.

Aceasta se întâmpla dup dou zeci de luni de când acest articol ap ruse pentru
prima dat în Eternity. Dac în timpul acestor dou zeci de luni conduc torii no tri ar fi
protestat, dac ar fi dat o dezmin ire, redactorul m ar fi avertizat în mod cinstit s nu
folosesc materialul i s nu citez aceste declara ii. Dar redactorul n a f cut nimic de felul
aceste. El s a ar tat încântat i a consim it s folosesc materialul i s citez din el. S au
împlinit cinci ani de când au început discu iile, i trei ani de când acest articol a fost
publicat. În tot acest timp m a teptam ca ai no tri s dezmint acuza iile i s i
admonesteze pe evanghelici pentru def imarea conducerii noastre. Dar nu am auzit nici
un protest.
Din contra, am citit în publica iile noastre unele referin e care i prezentau pe ace ti
evanghelici ca fiind ni te domni, buni cre tini, ceea ce cred c este adev rat. Astfel de
oameni nu spun minciuni. În absen a vreunei dezmin iri sau vreunui protest din partea
oamenilor no tri, am tras propriile mele concluzii. Dar dac ai no tri ar declara sincer c
Dr. Barnhouse i Mr. Martin nu i au auzit niciodat f când declara iile care le sunt
atribuite în Eternity, a lua imediat leg tura cu evanghelicii i le a cere s justifice ni te
acuza ii atât de grave. Aceast problem este prea serioas pentru a fi trecut cu
vederea. Mii de oameni au citit articolul din Eternity i sunt serios îngrijora i. Unul dintre
pilonii principali ai credin ei noastre, potrivit celor ap rute în Eternity, a fost înl turat.
Vom sta nep s tori i vom permite ca doctrina sanctuarului s fie c lcat în picioare
chiar de presupu ii ei sus in tori?

Ne vom întoarce la cei doi oameni care au intrat în arhivele White în mai 1957
pentru a se sf tui cu administratorii White. Ei i au terminat cercetarea i au raportat
consiliului c au g sit „indicii” ale faptului c sora White sus ine c „lucrarea de isp ire
a lui Hristos se desf oar acum (ea scria aceasta în 1880) în sanctuarul din ceruri.”
Aceast descoperire d dea o lovitur mortal noii lor teologii. Era evident imposibil s
crezi c lucrarea de isp ire a fost îndeplinit i finalizat la cruce, i în acela i timp s
sus ii c se desf oar totu i în ceruri. Aceste afirma ii nu pot fi adev rate în acela i
timp. Cu toate aceste, biserica noastr s a pronun at deja asupra acestui punct când, în
1957, s a scris în Ministry c marele act de la cruce a constituit „isp irea complet ,
perfect i final pentru p catele oamenilor” (Ministry, februarie 1957). În acest articol
se afirma c aceasta este acum „în elegerea adventist asupra isp irii, confirmat ,
iluminat i clarificat de Spiritul Profetic.” (Ibidem). Aceast afirma ie n a fost niciodat
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retractat , sau modificat , sau schimbat i niciun scriitor sau redactor n a contrazis o.
Ea r mâne.

În aceast situa ie, ce s fac cercet torii? Fuseser pu i în fa a declara iei sorei
White c isp irea este desf urat acum în ceruri. De asemenea, cuno teau declara iile
conducerii noastre, cum c isp irea a fost f cut i terminat la cruce. Ei trebuiau s
accepte ori una, ori alta. Au ales s i urmeze pe conduc tori.

Dar cum r mânea cu numeroasele declara ii ale sorei White? Era clar c trebuia
ca influen a ei s fie în vreun fel sl bit , i afirma iile ei r st lm cite. Dar aceasta era
greu de f cut; i ceea ce avea s se fac trebuia f cut în secret. Dac era descoperit la
timp, planul ar fi e uat. Dac , totu i, s ar fi putut lucra în secret i repede, problema ar fi
devenit un „fapt împlinit” înainte ca cineva s afle despre ce este vorba.

Acesta a fost momentul când mi a fost înmânat o copie dup procesele verbale
ale Consiliului Administratorilor de la White Estate, pe care le voi prezenta în
continuare, astfel încât s ave i posibilitatea de a constata singuri ce s a întâmplat:

Procesul verbal din 1 mai 1957, pagina 1483:

„În acest moment al desf ur rii lucr rilor, fra ii X i Y au fost invita i s se
al ture administratorilor pentru a continua discutarea unei probleme care fusese luat
în studiu în ianuarie. Fratele X i grupul s u, care studiaser cu câ iva pastori au devenit
brusc con tien i de declara iile lui Ellen White care arat c lucrarea de isp ire a lui
Hristos se desf oar acum în sanctuarul din ceruri. Într o afirma ie din „Bazele
educa iei cre tine” este folosit cuvântul „sacrificiu.” Pentru neadventi ti, care nu sunt
obi nui i cu modul în care în elegem noi problema sanctuarului, referirile la o
continuare a lucr rii de isp ire a lui Hristos sunt dificil de în eles, i s a sugerat
administratorilor c , în unele dintre scrierile lui Ellen White ar putea ap rea ni te note
de subsol sau note anex care s clarifice, în cea mai mare parte în cuvintele lui Ellen
White, în elegerea noastr asupra diverselor faze ale lucr rii de isp ire a lui Hristos. Cei
doi fra i care s au al turat administratorilor în timpul discu iilor au considerat c aceasta
este o problem care va lua amploare în viitorul apropiat i c ar fi bine s ne gr bim s
preg tim i s includem astfel de note în urm toarele edi ii ale scrierilor ei. Problema a
fost discutat cu grij i seriozitate, dar în momentul în care întâlnirea a luat sfâr it
pentru a face loc altor comitete, nu se hot râse înc nimic.”

Întâlnirea din data de 2 mai, pagina 1488. Declara iile lui Ellen White asupra
lucr rii de isp ire a lui Hristos.

„Întâlnirea administratorilor din data de 1 mai s a încheiat f r a se lua nicio
hot râre în privin a problemei discutate pe larg, i anume oportunitatea unor note de
subsol sau a unor explica ii în leg tur cu declara iile lui Ellen White privind lucrarea de
isp ire a lui Hristos, declara ii care arat c aceast lucrare continu în acest timp în
ceruri. Deoarece pre edintele consiliului nostru lipse te din Washington pentru o
perioad de patru luni, ”s a votat amânarea pentru mai târziu a dezbaterii problemei
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aduse în aten ia noastr de c tre fra ii X i Y în leg tur cu declara iile lui Ellen White cu
privire la continuarea lucr rii de isp ire a lui Hristos”.”

Dup întoarcerea pre edintelui consiliului din c l toria sa de patru luni,
problema a fost discutat în continuare i s a decis ca sugestia celor doi fra i s fie
respins . Aceast hot râre este vrednic de laud , dar meritele ei sunt oarecum umbrite
de faptul c a fost nevoie de opt luni de zile pentru a fi luat , i c nu s a ajuns la aceast
concluzie decât dup ce planul a fost dezv luit.

Acest raport m a n ucit: Cum poate îndr zni cineva s propun s se fac
ad ugiri la scrierile sorei White pentru a sus ine noile puncte de vedere? Am meditat
îndelung i m am rugat mult. Aveam eu vreo responsabilitate în aceast problem ? Dac
aveam, era de datoria mea s vorbesc cuiva, unui singur om. Întrucât r ul nu fusese
comis împotriva mea, ci împotriva bisericii i credin ei noastre, aveam datoria s vorbesc
unuia dintre conduc tori. i a a am f cut.

În scrisoarea pe care am trimis o în data de 27 februarie 1957 mi am exprimat
teama c editarea c r ii Questions on Doctrine fusese preg tit prea în grab i dup un
timp de studiu prea scurt. C r ile de acest fel nu pot fi scrise pe fug i trebuie preg tite
de oameni care au studiat subiectul o via întreag i au petrecut ani de zile cercetând
M rturiile.

Pe 7 martie 1957 am primit acest r spuns: „Am re inut observa ia
dumneavoastr : „M tem ca nu cumva con inutul c r ii în curs de publicare s afecteze
credin a noastr .” Cred, frate Andreasen , c nu este cazul s v îngrijora i pentru ceea
ce va ap rea în carte. Ea este verificat cu grij de c tre un grup de oameni capabili în
care avem cea mai mare încredere. Sunt încredin at c ve i fi încântat de rezultate.”

În r spunsul meu din data de 1 martie, îmi exprimam din nou temerile cu privire
la con inutul c r ii. Referindu m la un articol care ap ruse în num rul din februarie
1957 al revistei Ministry, spuneam: „În cazul în care comitetul este de acord cu p rerile
publicate aici, trebuie s protestez în modul cel mai serios. Pentru c aceste puncte de
vedere nu sunt, în mod sigur, doctrine adventiste, ci reprezint p reri dobândite în
urma studiului superficial al câtorva p r i din scrierile sorei White, i nu reflect
înv tura general .” Încheiam cu urm toarele cuvinte: „În acest mod îmi exprim
protestul împotriva celor publicate în acest timp cu privire la doctrina isp irii, i doresc
ca protestul meu s fie cunoscut din timp. Nu pot s cred c unii dintre fra ii no tri au
fost împin i în acest impas de dorin a de a fi asemenea popoarelor (bisericilor) din jurul
nostru i c am ajuns s facem concesii ca urmare a presiunilor dinafar .

Neprimind nici un r spuns, am scris din nou pe data de 10 mai 1957:

„Sper c a i în eles c vorbesc serios. Am mare încredere în dumneavoastr . În
cei peste aizeci de ani de colaborare oficial cu biserica, unul din principalele mele
scopuri a fost s inspir încredere în Spiritul Profetic. În ultimii doi ani am vorbit de 204
ori despre acest subiect. Am sim it c poporul nostru avea nevoie de ajutor, i am
încercat s l ajut. Sunt îngrozit de ceea ce pare s ne rezerve viitorul, dac Dumnezeu nu
ne va ajuta. Fie ca Domnul s v dea în elepciune i curaj pentru a face ceea ce trebuie.”
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Dup ce am intrat în posesia proceselor verbale confiden iale ale consiliului
White Estate, am urmat sfatul lui Hristos de a vorbi „cu el singur,” i am scris patru
scrisori pre edintelui Conferin ei Generale. La 26 ianuarie 1957 am primit acest r spuns:
„Sunt sigur c putem avea toat încrederea c fra ii de la White Estate vor ac iona cu
pruden în aceast direc ie i nu vor adopta pozi ii care ar putea crea încurc turi în
viitor. În mod sigur, frate Andreasen, nu exist nici o inten ie de a ne amesteca în
scrierile sorei White. Le pre uim nespus de mult. Referitor la cartea Questions on
Doctrine, da i mi voie s v asigur c nu este lucrarea fra ilor ale c ror nume le a i
men ionat. Este adev rat c ei au contribuit la aceast lucrare, dar ea a fost luat din
mâinile lor i este mai degrab rezultatul muncii unui grup mai mare, decât opera
câtorva oameni.”

La 4 iulie 1957 am r spuns printr o scrisoare din care citez: „M tem c va veni o
zi când aceast problem va ajunge la cuno tin a poporului. Aceasta va zdruncina
credin a întregii biserici. Desigur, unii se vor bucura c , în sfâr it, sora White a fost
lep dat . Al ii vor plânge i vor striga la Dumnezeu pentru mângâiere, „Cru pe poporul
T u, i nu face de ru ine mo tenirea Ta!” Iar când vom c dea în propria noastr plas ,
bisericile lumii se vor desf ta! V rog, frate, ave i în vedere ca aceast carte s nu fie
publicat . Ar fi fatal. Dac acum nu are loc o lucrare de isp ire în sanctuarul din cer,
atunci biserica ar putea s i recunoasc gre eala deschis i cinstit, i s suporte
consecin ele. S o d m deoparte pe sora White, i s nu mai ap r m cu ipocrizie scrierile
ei, iar în spatele aparen elor s public m a a ceva i s mai i pretindem c este opera
ei. Închei exprimându mi înalta mea considera ie pentru dumneavoastr . V st înainte
o sarcin aproape cople itoare, de a face fa celei mai mari apostazii pe care biserica a
întâmpinat o vreodat .”

La 18 septembrie 1957 am primit aceast comunicare: „Consider închis
problema la care v referi i. Nu cred c avea i dreptul s folosi i procesele verbale de la
White Estate a a cum a i f cut o. Procesele verbale sunt confiden iale i nu sunt
destinate uzului public. Sper s nu ajungem niciodat s consider m c oamenii ar
trebui condamna i i pu i sub disciplin pentru c au venit înaintea celor în drept pentru
a discuta chestiuni care in de lucrarea i înv tura bisericii.”

La 27 septembrie 1957 am r spuns: „Mul umesc pentru scrisoarea
dumneavoastr din 18 septembrie, în care afirma i c „problema la care v referi i este
închis .” Am cerut o investiga ie. Dumneavoastr a i respins o. A i ignorat persoanele
implicate, a i spus c nu aveam dreptul s folosesc informa iile pe care le am primit, i
a i închis u a. Da i mi voie s v explic c singurul mod în care am folosit informa iile
primite a fost s v informez pe dumneavoastr , i pe nimeni altcineva. Ce altceva a fi
putut face? A i afirmat c dac aceste informa ii ar fi ajuns în mâinile dumneavoastr ,
nu le a i fi folosit. Permite i mi o precizare. Eu consider c aceast situa ie constituie cea
mai mare apostazie care a avut loc în biserica noastr , i dumneavoastr vre i s o
t inui i! Iar acum a i închis u a. Nu cred, frate Figuhr, c v da i seama de gravitatea
situa iei. Poporul nostru nu va accepta nici o falsificare sau încercare de modificare a
M rturiilor. Aceasta le va inspira un sim mânt de team c ceva nu este în regul cu cei
din conducere.
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Citi i din nou scrisoarea mea din 12 septembrie. Pute i salva situa ia, dar numai
dac ve i vrea s cerceta i problema. Sunte i pe punctul de a distruge biserica. M voi
ruga pentru dumneavoastr .”

Coresponden a mea cu Washington ul a continuat pe aceast linie pân când, la
16 decembrie 1957, am primit acest ultimatum: „Ei (cei din pozi ia de conducere) v cer
s înceta i aceast activitate.” Trei zile mai târziu am primit urm toarea completare:
„Aceasta v a eaz în opozi ie cu biserica din care face i parte, i în mod sigur va crea
probleme în rela ia dumneavoastr cu biserica. Având în vedere toate acestea,
func ionarii despre care v am scris mai devreme v cer s înceta i activit ile
dumneavoastr .”

În tot acest timp nu mi s a propus vreo audien . Mi s a ordonat pur i simplu s
mi încetez activitatea, i, implicit, am fost amenin at c , dac nu voi face a a, „negre it
vor ap rea probleme în rela ia dumneavoastr cu biserica.” N a existat nici o propunere
de audiere, mi s a ordonat pur i simplu s mi încetez activitatea. Fusesem condamnat
f r drept de apel. Amenin area c numele meu ar putea ajunge s fie luat în discu ie
spunea destul de mult. Nu s a pus problema dac plângerea mea era îndrept it . Eram
deja condamnat; singura problem era cum voi fi pedepsit.

Aceasta îmi aduce aminte de cele publicate în Eternity, i anume c fra ii no tri i
au „explicat lui Mr. Martin c în rândul lor (al adventi tilor) se afl i unii extremi ti,
dup cum exist lunatici iresponsabili în orice segment al cre tinismului fundamental.”
În contrast cu aceast extrem , ei au o „conducere în eleapt ,” referindu se la ei în i i.
Nu tiu cum s au comportat conduc torii no tri la întâlnirile cu evanghelicii, dar au creat
impresia c „grupul majoritar al conducerii în elepte (care) este hot rât s „pun frân ”
membrilor care caut s sus in p reri diferite de cele ale conducerii responsabile a
denomina iunii” (Eternity Extra, Septembrie 1956, pagina 2).

Invit cititorul s mediteze la acest lucru. Avem o conducere în eleapt – potrivit
propriei ei aprecieri. Avem, de asemenea, „lunatici iresponsabili.” Aceast conducere
în eleapt este hot rât s opreasc pe „oricare membru care caut s sus in p reri
contrare celor ale conducerii responsabile a bisericii.”

Prima dat când am citit acest lucru, nu mi a venit s cred. Am fost, timp de
cincizeci de ani un membru onorabil al bisericii, ocupând chiar pozi ii de r spundere. Dar
fiindc am îndr znit s sus in „p reri diferite de cele ale conducerii în elepte a bisericii,”
am devenit unul dintre „lunaticii iresponsabili,” dintre „extremi tii” din biseric ; i, f r a
fi fost m car audiat, mi s a ordonat s mi încetez activitatea sau voi sim i „frânele” puse.
Dac nu a avea în fa a mea, chiar în acest moment, dovezile, mi ar fi greu s cred c o
„conducere în eleapt ” ar încerca s în bu e criticile i s i amenin e pe acei membri
care caut s sus in p reri diferite de cele ale conducerii responsabile a bisericii. Chiar
aici am ajuns? Roma a mers doar pu in mai departe.

Unii vor obiecta c acestea sunt doar spusele evanghelicilor despre conduc torii
no tri. Dar r mâne faptul c ai no tri n au protestat niciodat împotriva acestor acuza ii.
Propriul meu caz arat clar, c f r vreo cercetare sau vreo audiere, aveam s fiu adus
înaintea instan ei, nu pentru o audiere, ci pentru a fi condamnat f r a fi fost audiat, de
c tre cei care s au erijat în postura de judec tori. Re ine i c aceasta se întâmpla înainte
de Conferin a General din 1958, înainte ca noua teologie s fi fost oficial acceptat i
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înainte ca biserica s fi avut ocazia s se pronun e asupra subiectului. Orice critic
public trebuia s înceteze. Dac nu înceta, aveau s apar negre it „probleme în rela ia
dumneavoastr cu biserica.” Acesta era un ultimatum.

Cum am reac ionat? Cum ar fi reac ionat oricine. Era vorba de o uzurpare a
autorit ii . Am scris c eram un om al p cii, i c a fi putut fi convins, dar nu amenin at.
Credeam, i cred i acum c biserica se afl în fa a apostaziei prezise de mult, c liderii
no tri au urmat exact linia schi at în Spiritul Profetic i c am o datorie de la care nu m
pot eschiva. Îmi pare foarte r u c liderii no tri, prin ac iunile lor, au oferit du manilor
no tri ocazia de a aduce repro uri îndrept ite cauzei lui Dumnezeu. În scrisorile mele
anterioare am men ionat iar i iar c du manii no tri vor descoperi, mai devreme sau
mai târziu, sl biciunea noastr i vor profita de ea. I am rugat pe conduc torii no tri s
îndrepte gre elile f cute; dar f r rezultat. Culegem acum ce am sem nat.

În urm toarea mea scrisoare am reluat eforturile, solicitând o audiere, nu
particular , ci public , i dac se va considera c nu este bine a a, o audiere particular ,
dar care s fie înregistrat i s primesc i eu o copie a înregistr rii. Dar nu am reu it. Voi
prezenta mai târziu motivele pentru care nu am reu it s ob in o audiere înregistrat .

Am fost întrebat ce m a tept s ob in. Am primit sute de scrisori în care mi se
promitea sprijin dac aveam s fac anumite lucruri. Am r spuns la câteva scrisori, dar
îmi este imposibil fizic s intru în coresponden cu to i care mi au scris. Am primit
multe indica ii i instruc iuni, dar n am vrut s implic pe al ii. Mi s au atribuit tot felul de
motive; se pare c unii oameni nu reu esc s în eleag c a atribui motive înseamn a
judeca. De asemenea, unii nu pot s în eleag c doctrina în sine este destul de
important pentru a furniza motive de protest. În aceste momente de criz ar fi o
la itate din partea mea s nu m ridic, cu ajutorul Domnului, împotriva celor puternici.

Au venit la mine trei delega ii care au st ruit s fac ceva „practic”. Ei spuneau de
fapt a a: „Suntem al turi de dumneavoastr , dar nu a i abordat problema în mod
practic. În momentul în care ne vom al tura dumneavoastr este posibil s ne pierdem
pozi ia, i probabil a a se va întâmpla (ei fiind pastori). Dac ave i ceva s ne oferi i, dac
dori i s porni i o alt mi care la care s ne putem al tura, vom veni cu dumneavoastr .
Dar s p r se ti totul f r a avea vreo perspectiv , este nerealist. Nu ve i ob ine nimic
pân nu ve i avea ceva de oferit.”

Le am r spuns acestor oameni c sunt adventist de ziua a aptea, c nu
inten ionez s ini iez o alt mi care i c nu contez pe sus inerea celor care privesc astfel
lucrurile. Ei nu sunt f cu i dintr un material care s poat s r mân în picioare în crizele
care ne stau în fa .

Sunt adventist de ziua a aptea i m bucur în adev r. În cele din urm dreptatea
i adev rul vor învinge. Sper c , dac adev rul despre situa ia prezent va fi f cut
cunoscut, se vor g si b rba i i femei care vor protesta i vor avea suficient influen
pentru a efectua unele schimb ri în organiza ia noastr care s asigure încredin area
slujbelor sfinte unor oameni care s fie credincio i adev rului dat sfin ilor de la început.

Închei aceast scrisoare salutându v din inim pe to i. Urm toarea mea
scrisoare, în leg tur cu audierea, va fi interesant . Pân atunci, Domnul s fie cu
dumneavoastr .


