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Tentative de imix iune Scrisoarea 2

M.L. Andresen

La începutul verii anului 1957 am avut în mâinile mele, în mod providen ial,
cred, un exemplar al proceselor verbale ale Consiliului Administratorilor Fondului
White, din luna mai a acelui an. Pentru cei care nu sunt familiariza i cu acest consiliu,
pot spune c este un mic comitet c ruia i s a încredin at custodia tuturor scrisorilor,
manuscriselor i c r ilor r mase de pe urma sorei White. În colaborare cu oficialii
bisericii, consiliul stabile te cine trebuie s aib acces la materiale, în ce masur i cu
ce scop; ce va fi publicat i ce nu; i ce materiale nu vor fi puse la dispozi ia oricui.

Cea mai mare parte din munca acestui consiliu consta în examinarea i
publicarea acestor scrieri, cât i recomandarea pentru publicare a unor materiale
considerate ca având valoare permanent . Aceast munc are o mare importan
pentru biseric , întrucât numai ceea ce este aprobat de c tre consiliu va vedea
lumina zilei. În timpul vie ii sale, sora White îns i a f cut o mare parte din munca de
selectare i editare, i în toate cazurile ea supraveghea ceea ce se facea. tim c orice
se publica era supravegheat de dânsa i avea aprobarea ei. Consiliul a preluat munca
aceasta.

Conform proceselor verbale ale Fondului White, în prima zi a lunii mai 1957,
doi oameni, membrii ai comitetului desemnat pentru a scrie cartea care avea s
apar sub numele de "Întrebari asupra Doctrinei" au fost invita i de consiliul s se
întâlneasc cu ei pentru a discuta o problem asupra c reia se f cuser unele
considera ii la o întâlnire din ianuarie a aceluia i an. Aceast problem avea în
vedere afirma iile sorei White cu privire la lucrarea de isp ire care se desf oar
acum în Sanctuarul din cer. Aceast concep ie nu se armoniza cu concluziile la care
ajunseser conduc torii no tri în discu iile cu evanghelicii. Pentru a în elege pe
deplin importan a celor întâmplate, este necesar s amintim câteva lucruri din
istorie.

Conduc torii adventi ti au fost pentru câtva timp în leg tura cu doi slujitori ai
unei biserici evanghelice, Dr. Barnhouse si Mr. Martin respectiv redactorul ef al
publica iei religioase Eternity, care apare la Philadelphia, i adjunctul s u, i au
discutat cu ei diverse lucruri din doctrinele noastre. În aceste conversa ii, ca i în
numeroase scrisori care au circulat între ei, evanghelicii au ridicat obiec ii serioase
asupra unor aspecte ale credin ei noastre. Cea mai important problem a fost dac
adventi tii pot fi considera i cre ini cât vreme sus in puncte de vedere cum sunt:
doctrina sanctuarului, cele 2300 de zile, anul 1844, judecata de cercetare i lucrarea
de isp ire a lui Hristos în Sanctuarul ceresc dupa 1844. Oamenii no tri i au
exprimat dorin a ca Biserica Adventist s fie recunoscut drept una dintre bisericile
protestante, o biseric cre in , i nu drept o secta.

Cele dou grupuri au petrecut "sute de ore" studiind i s au scris multe sute
de pagini. Evanghelicii au vizitat cartierul nostru general din Takoma Park, iar
oamenii no tri au vizitat Philadelphia i au fost oaspe ii Dr. Barnhouse acas la el.
Periodic, al i oameni erau chema i la consult ri asupra unor probleme cum ar fi
Vocea Profe iei i periodicele noastre, toate acestea cu scopul de a descoperi ce
obstacole stau în calea recunoa terii bisericii noastre ca denomina iune cre in .
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Dup discu ii lungi i tergiversate, cele dou p r i au ajuns în cele din urm la
un acord lucrativ, i de i evanghelicii au înc obiec ii asupra unora din doctrinele
noastre, sunt dispu i s ne recunoasc drept cre ini. Noi trebuie s facem câteva
schimb ri în unele din c r ile noastre privind "semnul fiarei" i, de asemenea,
"privind natura lui Hristos pe când era în trup". Eternity, septembrie 1956. A fost
adus "în aten ia func ionarilor Conferin ei Generale, ca situa ia s poat fi remediat
i astfel de publica ii s poat fi corectate". Corecturile au fost f cute i "aceast
ac iune a Adventi tilor de Ziua a aptea este sugestiv pentru al i pa i similari care
urmeaz s fie facu i ulterior". Ibid. Nu suntem informa i care alte c r i au fost
"remediate i corectate". Evanghelicii au publicat un raport al discu iilor lor cu
adventi tii în revista Eternity, de unde au fost luate citatele de mai sus. Dr.
Barnhouse afirm c ei i au luat precau ia de a prezenta manuscrisul adventi tilor,
pentru a nu se strecura vreo eroare sau neîntelegere.

Adventi tii nu au publicat raportul. Pâna la Sesiunea Conferin ei Generale de
anul trecut (1958), problema nu a fost discutat . Doar câ iva tiu c au avut loc
consult ri cu evanghelicii. Se opte te c liderii no tri au avut convorbiri cu
evanghelicii, dar unii considera c acestea sunt doar zvonuri. Cei câ iva care stiu se
ab in s i spun p rerea. Pare s existe o conspira ie pentru p strarea secretului.

Pâna acum nu tim, i nici nu b nuim cine a purtat convorbirile cu
evanghelicii. Nu tim, i nici nu b nuim cine a scris "Întrebari asupra doctrinei".
Cercet ri serioase n au dus la niciun rezultat. Nu tim, i nici nu b nuim ce schimb ri
s au f cut, i în ce c r i, cu privire la semnul fiarei i la natura lui Hristos pe când era
în trup. Nu tim cine a autorizat scoaterea din Lec iunile colii de Sabat pentru
trimestrul II din 1958, a capitolului 13 din Apocalipsa, care se referea la semnul fiarei.
Dr. Barnhouse raporteaz c "pentru a evita acuza iile evanghelicilor" adventi tii "au
elaborat aranjamente" care privesc Vocea Profe iei i Semnele Timpului.
Ce s a pus la cale nu tim i nu ni se spune. Nu putem avea un raport detaliat? Ne
mir , de asemenea, cum se poate întâmpla ca slujitori ai unei alte denomina iuni s
aib un cuvânt de spus în ceea ce prive te modul cum ne conducem noi treburile. Au
abdicat conduc torii no tri? Cum se face ca ei se consulta cu evanghelicii i î i in
propriul popor în întuneric?

Pentru a raporta despre aceasta ne limit m aproape în întregime la cele
publicate în Eternity. Subiectul cel mai discutat la aceste conferin e a fost cel al
Sanctuarului. Dr. Barnhouse a fost sincer în aprecierea sa asupra acestei doctrine. El
a avut obiec ii mai ales asupra judec ii de cercetare, pe care o caracteriza ca fiind
"cel mai colosal fenomen psihologic de salvare a aparen elor din istoria religioas ".
Mai târziu, el a numit o "neînsemnat si aproape naiva doctrin a judec ii de
cercetare" i spunea c "orice efort de a o sus ine este perimat i inutil". Eternity,
septembrie 1956.

Discutând despre explica ia lui Hiram Edson asupra dezam girii de la 1844,
Dr. Barnhouse spunea c presupunerea c Hristos "are de f cut o lucrare în Sfânta
Sfintelor înainte de a veni pe p mânt… este o idee omeneasc , pentru salvarea
aparen elor (pe care) unii adventi ti neinforma i…au dus o la extreme fantastice.
Domnul Martin i cu mine i am auzit pe conduc torii adventi ti spunând, hot rât, c
ei resping toate aceste idei extremiste. Au spus o în termeni foarte clari. În plus, ei
nu cred, a a cum gândeau unii dintre înainta ii lor, c lucrarea de isp ire a lui Isus
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nu s a încheiat la Calvar, i c El ar oficia o slujb preoteasc începând din 1844.
Aceasta idee este de asemenea categoric respins ". Ibid.

Re ine i aceste afirma ii: Ideea c Hristos "are o lucrare de f cut în Sfânta
Sfintelor înainte de a veni pe acest p mânt… este o idee omeneasc pentru salvarea
aparen elor" i "Domnul Martin i cu mine i am auzit pe conduc torii adventi ti
spunând hot rât ca ei resping toate aceste idei extremiste. i nu au spus o în termeni
neclari".

Cred c s ar cuveni ca biserica noastr s aib o declara ie clar din partea
liderilor no tri, care s confirme dac Dr. Barnhouse i domnul Martin spun adev rul
când sus in c i au auzit pe conduc torii no tri spunând c ei resping ideea c Hristos
are de f cut o lucrare în Sfânta Sfintelor înainte de a veni pe p mânt. Aceast
problem necesit un r spuns foarte clar.

Înainte de a continua relatarea celor petrecute la conferin e, haide i s ne
întoarcem la cei doi oameni care, în prima zi a lunii mai 1957 s au întâlnit cu Consiliul
de Administra ie al Fondului White pentru a le cere sfatul i, de asemenea, pentru a
le face o sugestie. Ace ti oameni cuno teau bine declara iile f cute de Dr. Barnhouse
i domnul Martin despre faptul c ideea slujirii lui Hristos în Sfânta Sfintelor fusese
total renegat . Aceste declara ii fuseser publicate de câteva luni, la acea vreme, i
nimeni nu protestase. Oricum, cei doi oameni nu aveau nevoie de declara ia
publicat , deoarece amândoi luaser parte la discu iile cu evanghelicii. Mai ales unul
dintre ei avusese o contribu ie remarcabil la aceste conferin e, îl vizitase pe Dr.
Barnhouse la locuin a sa i vorbise în bisericile p storite de Dr. Barnhouse, la
invita ia acestuia. El era unul dintre cei patru oameni care duseser greul discu iilor,
i a fost cel ales pentru a l înso i pe domnul Martin în turul s u pe coasta de vest
pentru a vorbi în bisericile noastre. Era foarte apreciat de c tre Dr. Barnhouse. De
altfel, sentimentul era reciproc.

În perioada în care cei doi oameni au vizitat pentru prima oara arhivele, în
Ministry au ap rut o serie de articole despre care se pretindea c ar prezenta
"punctul de vedere adventist asupra isp irii, confirmat, iluminat i clarificat de
Spiritul Profetic". În edi ia din februarie 1957 apare afirma ia c "sacrificiul de pe
cruce constituie isp irea complet , des vâr it i final pentru p catele omenirii.
Aceast declara ie este în armonie cu credin a conduc torilor no tri, a a cum îi
citeaz Dr. Barnhouse. Este de asemenea în armonie cu o declara ie semnat de un
înalt slujitor al bisericii într o scrisoare personal : "Nu pute i, frate Andreasen, s
nega i pre ioasa înv tur c Isus a f cut la cruce o isp ire complet i
arhisuficient … Noi o vom sus ine mereu, i vom continua s o proclam m, întocmai
ca i scumpii no tri înainta i în credin ".

Ar fi interesant de v zut cum i ar putea proba scriitorul aceast afirma ie.
Cert este ca înainta ii no tri n au crezut i n au proclamat niciodata acest lucru. Ei nu
credeau c lucrarea de la cruce a fost complet si suficient . Ei credeau ca pre ul de
r scump rare a fost pl tit i aceasta este mai mult decât suficient; dar isp irea
final necesit intrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor în 1844. Astfel au predicat i au
crezut întotdeauna adventi tii i aceasta este cea mai veche i mai solid doctrin pe
care înainta ii no tri au crezut o i au proclamat o. Ei nu puteau s predice c
isp irea de la cruce a fost complet , des vâr it i final , i totu i s cread c o alt
isp ire, tot final , va avea loc în 1844. Ar fi fost absurd i de neînteles. Pl tirea
pedepsei pentru p catele noastre a fost, desigur, o parte vital a planului de
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mântuire, dar nu a fost totul. O putem compara cu plasarea în Banca Cerului a unei
sume suficiente pentru orice situa ie i care poate fi retras de c tre i pentru orice
individ care are nevoie de ea. Acest pre este "sângele scump al lui Hristos, Mielul
f r cusur i f r prihan " (1 Petru 1:19). Prin moartea Sa pe cruce, Isus "a pl tit
totul"; dar aceast pre ioas comoar devine eficient pentru noi doar în m sura în
care Hristos ne o atribuie, i aceasta presupune venirea pe lume a fiec ruia din noi;
deci isp irea trebuie s continue cât vreme se vor na te oameni. Asculta i cele ce
urmeaz :

"Prin ascultarea Sa au fost acumulate resurse inepuizabile de
ascultare des vâr it . Cum se face ca un a a imens tezaur nu este
însu it? În ceruri, meritele lui Hristos, renun area la Sine i sacrificiul
S u sunt depozitate ca i t mâia, pentru a fi jertfite împreun cu
rug ciunile poporului S u" Buletinul Conferin ei Generale, vol. 3, pag.
101, 102, trimestrul IV 1899.

Re ine i expresiile: "resurse inepuizabile", "tezaur imens … meritele lui
Hristos". Aceste resurse au fost depozitate la cruce, dar nu i folosite acolo. Ele sunt
depozitate i jertfite împreun cu rug ciunile poporului lui Dumnezeu. i în mod
special dup 1844 acest fond este utilizat din bel ug, pe m sur ce poporul lui
Dumnezeu cre te în sfin enie; dar nu poate fi epuizat; este suficient i disponibil.
Asculta i din nou:

"El, care prin isp irea Sa a preg tit pentru ei un nesfâr it tezaur de
putere moral , nu va ezita s foloseasc aceast putere în folosul lor.
El le va atribui propria Sa îndrept ire… Prin ascultarea Sa au fost
acumulate resurse inepuizabile de ascultare des vâr it … când
rug torii sinceri i umili înainteaz la tronul lui Dumnezeu, Hristos
împarte cu ei meritele propriei Sale vie i de ascultare des vâr it .
Rug ciunile noastre sunt parfumate cu aceast t mâie. Hristos S a pus
garant pentru a mijloci în numele nostru, i Tat l L a ascultat
întotdeauna" Ibid.

În timp ce ne rug m, acum în 1959, Hristos mijloce te pentru noi i
"amestec " cu rug ciunile noastre "meritele propriei Sale vie i de ascultare
des vâr it . Aceast t mâie parfumeaz rug ciunile noastre… i Tat l îl ascult
întotdeauna pe Fiul Sau".

Compara i aceasta cu declara ia din Questions on Doctrine, pagina 381:
"(Isus) se înf i eaz înaintea lui Dumnezeu pentru noi… Dar aceasta nu în speran a
de a ob ine ceva pentru noi acum sau în viitor. Nu! El a ob inut o deja pentru noi la
cruce".
Re ineti imaginea: Hristos se înf i eaz înaintea Lui Dumnezeu pentru noi. El
mijloce te, dar nu ob ine nimic. Oare nu cunoa te El ceea ce are deja? Nu L a
informat nimeni c nu mai are rost s mijloceasc ? El Însu i "nu sper " s ob in
ceva acum sau în viitor. i totu i El mijloce te, i continua s pledeze. Ce priveli te
pentru îngeri! i se pretinde c aceasta ar fi o înv tur adventist ! Aceasta este
cartea aprobat de conduc torii adventi ti i r spândit în toat lumea pentru a
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ar ta ce credem noi. Dumnezeu s ne ierte! Cum putem noi s st m înaintea lumii i
s convingem pe cineva c noi credem într un Salvator în stare s mântuiasc , dac îl
prezent m ca mijlocind f r rost înaintea Tatalui?

Dar, slava Domnului, aceasta nu este o doctrina adventist . Asculta i ce
spune sora White, citat mai sus: " Hristos S a pus garant pentru a mijloci în numele
nostru, i Tatal Îl ascult întotdeauna pe Fiul Sau". Aceasta înseamna crestinism, i nu
altceva. În aceste condi ii, putem noi s t cem? Sora White spune: "În ultimii
patruzeci de ani fiecare faz a ereziei s a n pustit asupra noastr … în special în ce
prive te slujirea lui Hristos în Sanctuarul ceresc… V mira i c , atunci când v d
începuturile unei lucrari care amenin s schimbe unii dintre stâlpii credin ei
noastre, am ceva de spus? Trebuie s ascult ordinul: "Înfrunt l!" Seria B, nr. 2,
pagina 58.

i din nou: "Vrajma ul sufletelor a c utat s insufle presupunerea c o mare
reform urmeaz s aib loc printre Adventi tii de Ziua a aptea i c aceast
reform const în renun area la unele doctrine care constituie stâlpii credin ei
noastre, i angajarea într un proces de reorganizare. Dac aceast a a zis reform
ar avea loc, ce s ar întâmpla? Principiile adev rului pe care Dumnezeu, în
în elepciunea Sa, le a dat bisericii r m i ei, ar fi distruse. Adev ruri fundamentale,
care au sus inut lucrarea în ultimii patruzeci de ani, ar fi considerate erori. Ar fi
instituit o nou organiza ie. C r ile unei noi ordini ar fi scrise. Un sistem de filozofie
intelectual ar fi introdus… Nimic nu ar putea sta în calea noii mi c ri" Ibid, paginile
54 i 55.

"Vom t cea de fric s nu le r nim sentimentele? Vom p stra t cerea de fric
s nu le stric m influen a, în timp ce suflete sunt în elate?…Mesajul meu este: Nu voi
mai consim i s asist f r a protesta la pervertirea adev rului" Ibid, paginile 9, 15.

M îndoiesc de faptul c liderii adventi ti erau pe deplin con tien i de
multiplele referin e din lucr rile sorei White cu privire la lucrarea de isp ire care se
desf oar în Sanctuarul ceresc, de la 1844 încoace. Dac ar fi fost a a, cum ar fi
putut îndr zni s adopte pozi ia pe care au luat o în ce prive te problema
Sanctuarului? Aceast idee î i are suportul în aparenta surpriz a celor doi oameni
care au vizitat arhivele i au afirmat c , în cercetarile lor, au "devenit brusc con tien i
de declara iile sorei White care sugerau c lucrarea de isp ire a lui Hristos se
desf oar acum în Sanctuarul ceresc" Procesul verbal, 1 mai 1957, pagina 1483.
De ce au devenit ei brusc con tien i? Descoperirea pare s i fi surprins. Folosind
pluralul declara ii ei se refer la mai mult de o singur referin . Nu tiu cât de
multe au g sit ei. Eu am g sit aptesprezece, i mai sunt, cu siguran , i altele. i de
ce folosesc ei cuvântul "sugereaz "? Sora White face mai mult decât s sugereze. Ea
face afirma ii hot râte. Iat câteva dintre acestea:

"La sfâr itul celor 2300 de zile, în 1844, Hristos a intrat în locul prea
sfânt din sanctuarul ceresc, pentru a încheia lucrarea de isp ire, în
preg tirea revenirii Sale" Tragedia Veacurilor, pagina 422.
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"Hristos a sfâr it doar o parte a lucr rii Sale ca Mijlocitor pentru a
începe o alt parte a acestei lucr ri, i înc mijloce te cu sângele S u
înaintea Tat lui, în favoarea p c to ilor" Ibid, pagina 429.
La "deschiderea locului prea sfânt din sanctuarul ceresc, în 1844,
Hristos a intrat acolo pentru a încheia lucrarea de isp ire. Ei vedeau
ca Isus slujea acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, mijlocind cu
sângele S u în favoarea p c to ilor". Ibid, pagina 433. "Hristos este
reprezentat ca stând continuu la altar, oferind neîncetat sacrificiul S u
pentru p catele lumii… Din cauza p c tuirii neîncetate, este nevoie de
Mijlocitor… Isus prezint meritele jertfei Sale pentru fiecare ofens i
orice gre eal a p c tosului" Ms. 50, 1900.

Aceste afirma ii sunt clare. La sfâr itul celor 2300 de zile, în 1844, Hristos
intra în Sfânta Sfintelor "pentru a încheia lucrarea de isp ir. “El TERMINASE DOAR O
PARTE A LUCR RII SALE ca Mijlocitor al nostru" în prima desp r itur . Acum El
"începe o alt parte a lucr rii Sale". El mijloce te "cu sângele S u înaintea Tat lui". El
"sluje te continuu la altar". Acest lucru este necesar "din cauza necontenitei
p c tuiri". "Isus prezint meritele jertfei Sale pentru orice ofens sau gre eal a
p c tosului". Aceasta argumenteaz faptul c isp irea este continu , actual . El
sluje te "neîncetat…Isus prezint meritele jertfei Sale pentru orice ofens ". "El
tr ie te pururi ca s mijloceasc pentru ei" Evrei 7:25.

Putem presupune c , atunci când cei doi oameni afirmau ca au "devenit brusc
con tien i de declara iile lui Ellen White, care sugerau c lucrarea de isp ire a lui
Hristos se desf oar acum în sanctuarul ceresc", ei citiser fragmentele de mai sus
i poate i altele. În lumina acestei cuno tin e, ce au sugerat ei s se faca? Au dorit ei
s i schimbe vechile opinii eronate i s le armonizeze cu afirma iile limpezi ale
Spiritului Profetic? Nu, din contra, ei "au sugerat membrilor consiliului s introduc
în anumite c r i ale lui Ellen White unele note de subsol sau anexe care s explice pe
larg în elegerea noastr privind diferitele faze ale lucr rii de isp ire a lui Hristos"
Proces verbal, pagina 1483.

Cânt ri i aceast uluitoare afirma ie. Ei admit c sora White afirma c
"lucrarea de isp ire a lui Hristos se desf oar acum în sanctuarul din ceruri" i apoi
propun s se insereze, în unele din c r ile dânsei, note care s prezinte în elegerea
noastr cu privire la isp ire! Ei erau, în orice caz, de acord cu declara ia oficial din
"Întrebari despre doctrin " c atunci când citim "în scrierile lui Ellen White c Hristos
face acum isp ire, trebuie s se în eleag c ne referim doar la faptul ca Hristos o
pune acum în aplicare" etc. , paginile 354, 355.

Dac sora White ar tr i acum i ar putea citi aceasta, în mod sigur s ar ocupa
de îndr zne ii scriitori în cuvinte foarte clare. Ea nu ar acorda nim nui, oricine ar fi
acesta, dreptul s schimbe cele scrise de ea sau s le interpreteze astfel încât s
strice în elesul lor clar. Preten ia pe care "Întrebari asupra doctrinei" o ridic , cum c
dânsa ar fi inten ionat s spun altceva decât a spus, distruge efectiv autoritatea a
tot ceea ce a scris. Dac ar trebui s consultam un interpret inspirat din Washington
pentru a ti ce a vrut ea sa spun , am putea mai bine s desfiin m complet
M rturiile. Dumnezeu s ne p zeasc de a a ceva!

La începutul acestui secol, când soarta bisericii atârna în balan , sora White
a scris: "Satana a pl nuit s submineze credin a noastr în istoria cauzei i lucr rii lui
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Dumnezeu. Sunt adânc îngrijorat scriind aceasta: Satana lucreaz prin oameni afla i
în pozi ii importante, pentru n ruirea temeliilor credin ei noastre. Fra ilor, vom
permite noi s se întâmple a a ceva? Review and Herald, 19 noiembrie 1903.
R spunzând la întrebarea "vom permite noi s se întâmple a a ceva?", ea spune:
"Mesajul meu este: Nu voi asista f r s protestez la aceast pervertire a
adev rului… Am fost instruit s mi avertizez poporul; pentru c mul i sunt în pericol
s primeasc teoriile i sofismele care submineaz stâlpii de temelie ai credin ei"
Scrisori catre medici si pastori, seria B, nr. 2, pagina 15.

"În ultimii patruzeci de ani fiecare faz a ereziei s a n pustit asupra noastr ,
pentru a ne întuneca în elegerea cu privire la înv turile Cuvântului lui Dumnezeu,
în special la cele privind slujirea lui Hristos în sanctuarul ceresc… Dar înv turile
fundamentale, care ne au f cut s fim ceea ce suntem, trebuie p strate, a a cum
Dumnezeu le sus ine în întreg Cuvântul S u i în M rturiile Spiritului S u. El ne
cheam s r mânem statornici, p strând credin a în principiile fundamentale a c ror
autoritate este indiscutabila" – Ibid, pagina 59. "V mira i c , v zând începuturile
unei lucr ri care amenin s schimbe unii dintre stâlpii credin ei noastre, am ceva
de spus? Trebuie s ascult ordinul: "Înfrunt l!" – Ibid, pagina 58.

În afar de sugestia de a insera în unele din c r ile lui Ellen White note i
explica ii care s dea cititorului impresia c ea nu s a opus noii lor interpret ri, cei
doi au mai f cut o propunere. "Este o problem ", au spus ei, "care va lua o mare
amploare în viitorul apropiat i pe care dorim s o prevenim prin preg tirea i
includerea unor note în viitoarele edi ii ale c r ilor lui Ellen White" Proces verbal
pagina 1483.

Îl las pe cititor s b nuiasc de ce se gr beau acei oameni s introduc note i
explica ii în c r ile lui Ellen White. Ar putea aceasta s constituie un "fapt împlinit",
un lucru deja f cut i care ar putea fi dificil sau imposibil de schimbat? Este o
problem important , pentru c ne ar da motive s credem c acest lucru s a
întâmplat i cu alte c r i i c exist o mi care hot rât de modificare a doctrinei i în
alte aspecte ale ei. Acest lucru ar trebui cercetat în continuare, înainte de a fi prea
târziu.

În procesul verbal din data de 2 mai se raporteaza: "Întâlnirea Consiliului
Administratorilor din data de 1 mai s a încheiat f r a se face ceva în problema
discutat , despre oportunitatea inser rii unor note de subsol sau explica ii privind
afirma iile lui Ellen White despre lucrarea de isp ire a lui Hristos, care sugerau o
lucrare continu la timpul prezent în ceruri. Întrucât pre edintele consiliului nostru
este plecat din Washington pentru urmatoarele patru luni, i implica iile acestei
probleme impun cea mai atent grij si sfatuire, s a votat s amân m pentru mai
târziu consf tuirea asupra problemelor care au fost aduse în aten ia noastr de fra ii
"X" i "Y" privind afirma iile lui Ellen White despre continuitatea lucr rii de isp ire a
lui Hristos." Proces verbal pagina 1488.

Putem presupune c , patru luni mai târziu, când fratele Olson s a întors, s a
votat împotriva propunerilor mai sus amintite. Aceasta se întâmpla la opt luni dup
prima lor întâlnire din ianuarie, când fusese expus problema.

Când mi a fost adus la cunostin aceast situa ie, am început s m rog.
Care era responsabilitatea mea în aceast problem , dac aveam vreuna? Nu am
discutat cu nimeni. Am hot rât ca am în primul rând o responsabilitate fa de
oficialii bisericii, deci am scris conducerii din Washington. Am fost informat atunci c
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nu aveam dreptul s de in aceste informa ii. Erau considerate secrete i nu aveam
dreptul s citesc documentele. Dup ce am trimis patru scrisori, mi s a spus c ei nu
doreau s discute mai departe aceast problem . Problema fusese clasat . Când am
întrebat dac asta înseamn c "u a s a închis", mi s a replicat: "Consider problema
la care v referi i ca fiind închis ", ca i în articolul neadev rat si batjocoritor din
Ministry "am discutat cu fra ii interesa i i dorim s încheiem discu iile asupra acestei
probleme". Deci u a se închisese.

Iat câteva din declara iile oficiale: "Procesele verbale sunt confiden iale i nu
sunt destinate uzului public". Dac s a f cut ceva rau, este interzis s se discute doar
pentru c unii vor s p streze aceasta secret?

"A i f cut aceasta pe baza unor zvonuri i pe baza proceselor verbale
confiden iale pe care nu avea i dreptul sa le cititi". Nimeni nu mi vorbise despre
aceasta sau s m fi informat. Am citit procesul verbal i am ac ionat în consecin .
Procesul verbal nu este zvon sau bârf . Este un document oficial i este semnat. "…
nu avea i dreptul sa le citi i". Când am dovezi despre un fapt pe care îl consider
distructiv pentru credin , s închid ochii asupra a ceea ce consider a fi eforturi
premeditate de a în ela poporul prin inserarea de note, explica ii i note anex în
c r ile sorei White? Aceast atitudine ar fi aprobat oficial?

"Doresc s repet ceea ce am scris anterior, c oamenii au tot dreptul s
mearg la comitete, inclusiv cel de la domeniul White, i s fac sugestii f r teama
de a fi pedepsi i sau considera i eretici".

Se subliniaz din nou: "Reafirm declara ia mea anterioar , c eu cred c
ace ti fra i au procedat corect mergând la persoanele responsabile pentru a discuta
orice sugestie." Aceasta arat clar c ac iunea celor doi fra i este aprobat oficial, c
ei n au f cut niciun lucru pentru care ar putea fi admonesta i, ci au f cut ceea ce
aveau tot dreptul s fac . Nu cred ca fra ietatea noastr va primi cu bucurie acest
nou mod de a privi lucrurile. "A sugera c Adventi ti de Ziua a aptea, buni i
credincio i, s au apucat s distrug stâlpii credin ei noastre, este complet
neadev rat… s falsifice M rturiile, când a a ceva nu s a f cut, nici nu s a încercat
vreodat .”

Las în seama cititorului s hot rasc cu ce scop au mers acei oameni la
comitet: n au inten ionat ei s introduc ad ugiri, note, note anex , explica ii în
"unele din c r ile lui Ellen White?" De i consiliul a decis în cele din urm s resping
propunerea lor, aceasta nu anuleaz vinov ia lor. Cât despre a considera acest fapt
drept "o falsificare a M rturiilor, când nu s a f cut i nici nu s a încercat a a ceva",
procesele verbale vorbesc suficient de clar.

Episodul de la arhive ne aduce în aten ie o situatie grav . Problema nu const
numai în faptul c doi oameni au inten ionat s fac ad ugiri la unele din c r ile sorei
White. Mult mai grav este faptul c aceast ac iune este aprobat de conducerea
noastr , care afirm c ace ti oameni aveau tot dreptul s fac ceea ce au f cut.
Aceast declara ie deschide i altora calea s i urmeze i, dac problema este inut
în secret, pot rezulta cu u urin mari abuzuri. F r îndoial , dac problema ar fi
supus imediat votului bisericii, nu s ar permite nim nui s modifice, sau s încerce
s modifice scrierile lui Ellen White.

Oamenii care au vizitat arhivele în data de 1 mai au declarat clar, conform
relat rii, c au descoperit c sora White afirm hot rât c "lucrarea de isp ire a lui
Hristos se desf oar acum în sanctuarul din ceruri". Pe de alt parte, revista
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Ministry din februarie 1957 sus ine exact contrariul. Se afirm c "sacrificiul de pe
cruce constituie isp irea complet , des vâr it i final pentru p catele oamenilor".
"Întreb ri despre doctrin " încearc s împace aceste dou p reri opuse afirmând c
dac "auzim pe un adventist spunând, sau citim în literatura adventist , chiar i în
scrierile Ellenei White, c Hristos face acum isp ire, trebuie s se în eleag c ne
referim doar la faptul c Hristos o pune în aplicare" paginile 354, 355. Este clar c ,
dac isp irea a fost finalizat la cruce, nu mai poate avea loc mai târziu o alta
isp ire, tot final . Când predicam, acum o suta de ani, c ziua isp irii începe în
1844, gre eam deci. Aceasta se încheiase cu 1800 de ani în urm . Sutele de c r i
publicate, mai mult de un milion de exemplare din "Lecturi biblice" care au fost
vândute, milioanele de bro uri distribuite, în care spuneam c "în ceruri este ziua
judec ii" erau doctrine false; înv turile biblice pe care le am dat copiilor si
tinerilor, i pe care le am prezentat drept adev ruri biblice, sunt basme. Uriah Smith,
Loughborough, Andrews, Andross, Watson, Daniells, Branson, Johnson, Lacey,
Spicer, Haskell, Gilbert i mul i al ii se fac vinova i de propagarea unor doctrine false;
i întreaga denomina iune, a c rei contribu ie de c p tâi la credin a crestin a fost
doctrina sanctuarului i lucrarea lui Hristos, trebuie s m rturiseasc acum c a
gre it, i c nu avem o solie pentru lume în aceste zile din urm . Cu alte cuvinte, ne
am în elat i i am în elat i pe ceilal i. Faptul c poate am fost cinsti i nu schimb cu
nimic faptul c am r spândit o solie fals . Da i la o parte problema sanctuarului,
judecata de cercetare, solia celor 2300 de zile, lucrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor,
i ne vom pierde dreptul de a exista ca denomina iune, ca mesageri ai lui Dumnezeu
pentru o lume pierdut . Dac Spiritul Profetic ne a condus gre it atâ ia ani, s l d m
la o parte. Dar nu! Opri i v ! Dumnezeu nu ne a c l uzit gre it. Nu am predicat
n scociri viclene. Avem o solie care va rezista încerc rii i va înfrânge teoriile
uzurpatoare care încearc s se strecoare printre noi. În acest caz nu poporul este cel
care a mers pe calea gre it , cu excep ia celor care i au urmat pe conducatori. Este
timpul pentru o schimbare hot rât . Sunt mai mult de patru ani de când apostazia a
început s devina evident . În acest timp s au f cut încercari deliberate de a slabi
credin a în Spiritul Profetic, fiind clar pentru oricine c atâta timp cât poporul
respect darul care i a fost dat , nu poate fi c l uzit gre it. Dar nu este timp de
vorbit. Este timpul pentru ac iune. Este timpul s facem lumin în ungherele
întunecoase. Nu trebuie s mai existe în elegeri secrete, nici acorduri cu alte
denomina iuni care ur sc Legea i Sabatul i care batjocoresc credin a noastr
sfânt . S nu mai leg m prietenii cu du manii adev rului, s nu mai promitem c nu
vom face prozelitism. Nu trebuie s i toleram pe conduc torii care accept
modificarea scrierilor care ne au fost încredin ate i îi stigmatizeaz ca extremi ti pe
cei care îndraznesc s nu fie de acord cu ei. Nu trebuie s mai st m lini ti i. La
corturile tale, Israele!

Curaj, fra ilor! Dumnezeu este viu. Avem o lucrare de f cut. S lucr m to i
împreun . S nu uit m c t ria noastr st în apropierea de Dumnezeu, în rug ciune.
Fie ca to i s ne consacr m Lui din nou.


