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De ce nu o audiere? – Scrisoarea 5

M.L. Andreasen

În scrisoarea precedent am relatat cum, în luna mai 1957, am intrat în posesia
unor procese verbale oficiale ale Consiliului Administratorilor de la White Estate,
considerate a fi secrete, care dezv luiau o tentativ de falsificare a M rturiilor prin
inserarea în unele volume a unor note i explica ii cu scopul de a crea impresia c sora
White era de acord cu noua teologie promovat în Ministry i în Questions on Doctrine,
sau m car c n ar fi fost împotriva ei. Am fost uluit când am citit acest document oficial,
i de dou ori uimit când am citit c acest plan era aprobat de conducerea noastr . Asta
ar însemna c oamenii pot s încerce, f r team , s fac ad ugiri la scrierile Spiritului
Profetic prin care s modifice sau s schimbe în elesul celor scrise de sora White. Ce
siguran mai putem avea c scrierile ce urmeaz a fi publicate reprezint înv tura
nealterat a autorului, i c nu au fost „modificate i corectate” cum s a întâmplat cu
alte c r i, conform relat rii din revista Eternity din septembrie 1956?

În timp ce m gândeam cu îngrijorare la ceea ce ace ti oameni încercaser s
fac , am fost profund tulburat dându mi seama c acest fapt era aprobat de
administra ie, i c urma s fie pe viitor o tactic acceptat . Oamenii vor putea, de aici
înainte, s mearg la White Estate i, cu aprobarea sa, s insereze în secret explica ii i
note, înainte ca cineva s afle ceea ce se întâmpl . i vor putea face aceasta cu
asigurarea c , dac cineva afl i face cunoscut ce s a întâmplat, administra ia va discuta
cu el i l va amenin a pân când î i va înceta „activitatea.”

În cazul meu, mi s a spus c procesele verbale erau confiden iale i c nu aveam
dreptul s le procur i nici m car s le citesc. De i am citat direct i corect din rapoartele
oficiale (procesele verbale), mi s a spus: „A i f cut toate acestea pe baza unor zvonuri i
pe baza proceselor verbale confiden iale pe care nici nu avea i dreptul s le citi i”
(Scrisoare, decembrie 1957). De i oamenii voiau s insereze „note,” „explica ii,” „note
anex ,” „note de subsol,” „note favorabile,” „în viitoarele edi ii ale scrierilor lui Ellen
White,” (re ine i c toate aceste expresii sunt la plural), pre edintele minimalizeaz
problema, declarând, într o scrisoare din 20 septembrie 1957 c toate acestea se
rezumau la „o trimitere inserat la sfâr itul unei pagini.” Asta era, o trimitere, la sfâr itul
unei pagini, în una din c r ile sorei White. Dar aceasta este în total contradic ie cu
raportul oficial. Cum poate fi explicat aceast discrepan ?

Primul meu gând i prima mea speran au fost c voi fi chemat imediat s dau
socoteal , i c mi se va cere s mi sus in sau s mi retrag acuza iile; c un grup de
oameni impar iali vor fi chema i pentru a conduce o audiere. Dar am fost dezam git în
a tept rile mele.

Prima reac ie la „activitatea mea” a sosit într o scrisoare din data de 16
decembrie 1957. Mi se spunea: „Problema activit ii dumneavoastr a fost discutat de
c tre func ionarii Conferin ei Generale, care dezaprob total ceea ce a i f cut. De aceea,
ei v cer s înceta i aceast activitate.” Înainte s fi avut ocazia s r spund, în data de 19
decembrie am primit urm toarele:
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„Doresc s repet ceea ce am scris mai devreme, c oamenii au tot dreptul s mearg
la comitete, inclusiv la White Estate, i s fac sugestii f r s se team c vor fi pu i sub
disciplin sau trata i ca eretici. Dac ne gândim c a i f cut toate acestea pe baza
zvonurilor i pe baza proceselor verbale pe care nici nu avea i dreptul s le citi i, se pare
c nu a i procedat ca un adev rat adventist. Nu a i fost prezent la acea edin a
consiliului i tot ce ti i despre ea sunt zvonuri i scurtele note redactate de secretarul
acestei întâlniri. Acum, faptul c a i mers mai departe i a i creat o astfel de problem ,
nu v pune într o lumin de invidiat. Dac face i aceasta, vom avea i noi ceva de spus.
Aceasta v va a eza din nou în opozi ie cu biserica, i va crea în mod sigur probleme în
rela ia dumneavoastr cu biserica. Având în vedere toate acestea, slujba ii despre care
v am scris anterior v cer în mod serios s înceta i activitatea dumneavoastr .”

Dup cum observa i, nu a fost sugerat vreo audiere, pentru a stabili dac
acuza iile mele erau întemeiate sau nu. Am fost pur i simplu somat s mi încetez
activitatea, sau dac nu…

Cum am reac ionat? Ca orice om care a fost amenin at. Am r spuns c sunt un
om al p cii, c a putea fi convins, dar nu amenin at. Le am cerut s i urmeze planurile.
Eram preg tit pentru orice ar fi urmat.

Ce urma? Nu tiam ce voia s însemne, la urma urmei, „rela ia mea cu biserica.”
Puteam s în eleg orice. Aflasem ce impresie îi l saser ei lui Barnhouse, în ce prive te
cazul în care cineva s ar împotrivi autorit ii lor. Iat ce relateaz el:

„Pozi ia adventi tilor, cel pu in pentru unii dintre noi, pare a fi o pozi ie nou ;
pentru ei ar putea fi doar pozi ia grupului majoritar al conducerii în elepte care este
hot rât s „pun frân ” membrilor care caut s sus in p reri diferite de cele ale
conduceri responsabile a denomina iunii.” (Eternity Extra, 1 septembrie 1956).

Este regretabil c liderii no tri au l sat evanghelicilor o astfel de impresie.
Aceast declara ie a fost publicat acum trei ani. Conduc torilor no tri le a fost atras
aten ia asupra ei i li s a cerut s dezmint o asemenea inten ie. Dar ei n au dat nici o
dezmin ire, n au protestat în nici un fel i poporul nostru, cu oarecare nepl cere, a ajuns
la concluzia c impresia Dr. Barnhouse cu privire la conduc torii no tri este corect .
Ad uga i la aceasta relatarea lui Martin c liderii no tri i au spus c „în rândul
adventi tilor exist unii „lunatici,” a a cum exist iresponsabili cu vederi ciudate în orice
segment al cre tinismului fundamental.” Conduc torii no tri le au spus evanghelicilor
aceste lucruri în timpul discu iilor asupra importantului subiect al naturii lui Hristos pe
când era în trup. Eu consider aceste afirma ii ca fiind o insult . Ele arat dispre ul
conduc torilor no tri fa de cei care nu sunt de p rerea lor. Cred c aceste afirma ii
constituie mari capete de acuzare. Poporul nostru este îndelung r bd tor, dar este
pentru prima dat când credincio ii adventi ti sunt insulta i de c tre conduc torii lor.

Scurt întâlnire

Singura întâlnire pe care am avut o cu conducerea a avut loc în februarie 1958,
când doi slujba i mi au cerut s m întâlnesc cu ei în timpul celor câteva minute de
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pauz dintre edin ele lor de lucru. Principala lor dorin p rea a fi s afle dac
inten ionez s continui „activitatea” mea. Le am spus c asta inten ionam. Am fost
întrebat de ce nu am cerut o audiere. Nu mi a trecut niciodat prin minte s cer o
audiere. M a teptam s fiu convocat. Dar, meditând la aceasta, a doua zi am scris:

„Nu am tiut c a i fi dorit s vin la Washington pentru o audiere sau o discu ie,
întrucât nu a i pomenit niciodat de a a ceva. Dac aceasta este dorin a
dumneavoastr , sunt gata s vin. Am o singur rug minte, ca audierea s fie public sau
s fie prezent un stenograf i s primesc o copie a procesului verbal” (Scrisoare, 5
februarie 1957).

În r spunsul pe care l am primit, datat 10 februarie, invitându m s vin, se spunea:

„Conform dorin ei dumneavoastr , fra ii nu au ridicat obiec iuni asupra
înregistr rii conversa iei noastre. Suger m c o înregistrare pe band de magnetofon ar
putea fi modul cel mai practic de a face aceasta.”

Aceast propunere îmi convenea. Re in totu i c nu se men iona c voi primi o
copie a înregistr rii. M gândeam c , probabil, asta era de la sine în eles, întrucât
pusesem aceast condi ie i ei acceptaser propunerea mea. Dar eram nelini tit. Dac a
fi scris pentru a cere o nou confirmare, a fi creat impresia c pun la îndoial
sinceritatea lor. Dar, neprimind nici o alt comunicare, la data de 21 februarie, am scris:

„Cu sau f r inten ie, nu a i r spuns la solicitarea de a mi da o copie a
înregistr rii. Aceasta este necesar deoarece , în orice discu ie despre ce s a spus ori nu s
a spus, va fi cuvântul meu contra cuvântului a doisprezece oameni. Nu mi pot permite
s m a ez într o astfel de pozi ie. Voi veni doar dac ve i îndeplini aceast condi ie.”

La aceasta am primit un r spuns pe 27 februarie:

„În privin a înregistr rii, cred c am precizat în scrisoarea din 10 februarie c
fra ii inten ioneaz s înregistreze pe band de magnetofon dezbaterile de la aceast
întâlnire. Aceasta va furniza o înregistrare complet a celor ce se vor spune i se vor
face. Presupunem c ve i fi mul umit de o înregistrare atât de am nun it .”

Cerusem o copie a înregistr rii, i aceast scrisoare m asigura c va fi f cut o
înregistrare pe band , care „va asigura o înregistrare complet a celor ce se vor spune i
se vor face.” Se presupunea c „o astfel de înregistrare am nun it ” îmi va fi pe plac.
A a avea s fie. În sfâr it, eram asigurat c se va face o înregistrare complet i, conform
propriei lor sugestii, urma s fie o înregistrare pe band de magnetofon. Nici nu puteam
s cer mai mult. Dar, citind cu aten ie Questions on Doctrine am observat c unele
lucruri puteau fi afirmate pe o pagin , iar la numai câteva pagini distan s fie ignorate.
Am re inut i câteva expresii cu dublu în eles, i aceasta mi a creat o senza ie de
nesiguran . Nu mi puteam alunga din minte b nuiala c unele dintre aceste expresii au
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fost folosite cu scopul de a crea confuzie i a deruta pe cititor. De aceea, am recitit
scrisorile pe care le trimisesem i pe cele primite, în special p r ile care se refereau la
cererea mea de a primi o copie a înregistr rii. Am constatat c cererea mea nu era
confirmat nic ieri i c discutarea ei fusese evitat . Aceasta m a surprins. Oare exista
inten ia de a nu mi se da o copie a înregistr rii, în timp ce scrisorile erau gândite pentru
a crea impresia c voi primi o copie? Dovezile p reau s mi înt reasc suspiciunea.
Pentru a m convinge, am scris în data de 4 martie c doresc asigurarea absolut ,
formulat clar, c mi se va da „o copie complet a înregistr rii,” a a cum se men ionase.
Am încheiat spunând: „Asupra acestui punct trebuie s fiu absolut sigur.”

Neprimind nici un r spuns pân la data de 12 martie, am scris din nou: „A tept
înc o promisiune clar c nu se va face o singur înregistrare, i c mi se va da o copie.
Dup cum spuneam în prima mea scrisoare, este o condi ie esen ial .”

La 18 martie a sosit r spunsul:

„V a i referit la dorin a de a se p stra o înregistrare, i, de asemenea, o copie a
înregistr rii. Discutând aceasta cu func ionarii, s au f cut urm toarele propuneri, care ni
s au p rut corecte pentru to i cei interesa i: grupul va alege un secretar, care va scrie
concluziile la care vom ajunge, iar acestea vor fi supuse întregului grup pentru aprobare,
dup care fiecare va primi o copie. Credem, frate Andreasen, c aceast sugestie va fi pe
placul dumneavoastr .”

Aceasta era o sugestie cu totul nou i complet diferit . Dup ce mi se spusese,
în scrisoarea din 27 februarie, c se va face o înregistrare pe band , o înregistrare
„complet … a celor ce se vor spune i se vor face” i se exprimase speran a c o astfel
de „înregistrare am nun it va fi pe placul meu,” acum mi se prezenta o nou i
nea teptat propunere, cu totul diferit de cea anterioar . Nu avea s mai fie nici
stenograf, nici înregistrare pe band , nici relatare complet , ci unul dintre ei avea s
scrie concluziile la care vom ajunge. i se presupunea c aveam s fiu mul umit cu a a
ceva! Dar nu eram deloc mul umit. Era un abuz de încredere. Era, ca i înlocuirea Rahelei
cu Lea, o afacere ru inoas . M sim eam ca i Iacov când a fost p c lit. Cu trei
s pt mâni înainte mi se promisese „o înregistrare complet ” a întâlnirii, care se spera c
va fi pe placul meu. Acum mi se oferea o copie a concluziilor, care se spera de asemenea
c îmi va fi pe plac.

Scrisoarea din 18 martie descoper faptul c n a existat niciodat inten ia de a
mi se da o copie a înregistr rii, i c ei se pref cuser tot timpul, gândind c voi accepta
sugestia lor, venind la o audiere sau discu ie f r a mi se garanta primirea vreunei
înregistr ri a discu iei, ci doar a concluziilor.

În Evul Mediu ereticii erau aresta i i condamna i în secret. Pe atunci nu exista o
ac iune „habeas corpus.” i acum func ionarii sugerau o edin neînregistrat , la care
s fie prezen i doar câ iva oameni, i s nu se fac nici un fel de înregistrare! Consider c
aceasta este o sugestie imoral . De ce anume se temeau? i, pe deasupra, înainte de a
veni la audiere, s a pus condi ia „s fi i de acord, supunând cazul dumneavoastr
comitetului Conferin ei Generale, s respect m decizia comitetului” (Scrisoarea din 13
mai 1958). Aceasta descoper clar inten ia comitetului. Avea s aib loc o audiere, o
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audiere secret , incluzând i o discu ie, dar înainte de avea loc audierea sau discu ia
trebuia s fiu de acord s accept concluzia i verdictul lor! În aceste condi ii, ce ar mai fi
putut face pentru a câ tiga procesul?

Se pare c func ionarii aveau de gând s se erijeze în postura de acuzatori, jura i,
judec tori i executori. Într un caz care implic puncte de doctrin i care necesit
discu ii pentru a se ajunge la concluzii s n toase, un comitet de oameni neutri,
neimplica i direct în controvers , trebuie s examineze cazul. Nici un judec tor nu
examineaz vreodat un caz în care este personal interesat. El refuz s prezideze un
caz în care este cât de pu in implicat. Dar slujba ii no tri s au ales singuri pentru a
examina cazul i a arbitra o disput care implic puncte de teologie, cu dreptul de a
ac iona i de a cere ca partea advers s accepte dinainte orice decizie ar fi luat .
Aceasta înseamn de fapt a accepta preten ia oamenilor ale i ca administratori,
executori, promotori, finan atori, organizatori i sf tuitori, c ar avea jurisdic ie asupra
doctrinei, de i nu au fost educa i în acest scop. I am auzit pe fiecare spunând, în diferite
ocazii: „Nu sunt teolog.”

La 26 martie 1958 am r spuns scrisorii care spunea c nu va avea loc nici o
înregistrare, dar c voi primi o copie a concluziilor. Nu aveam nevoie de a a ceva. tiam
dinainte care ar putea fi acestea, întrucât fusesem deja judecat i amenin at. Mi se
ascunsese inten ionat faptul c nu aveam s primesc o copie a înregistr rii, pentru a
putea fi judecat în secret. Aparent se inten iona s nu se fac cunoscut aceast
problem , i, dac eram de acord de la început s accept concluziile lor, puteam fi
acuzat c mi am c lcat promisiunea dac a fi f cut ulterior vreun comentariu. Dac a fi
putut fi determinat s vin la Washington în aceste condi ii, a fi fost cu siguran
„înfundat.” Cu toat aceast „poveste” în minte, cu repetatele „ocoliri” ale cererii mele
de a primi o copie a înregistr rii, m sim eam în elat i încheiam scrisoarea mea
spunând: „Înc lcarea promisiunilor dumneavoastr anuleaz în elegerea noastr .”
Încrederea mea în oameni fusese serios zdruncinat .

La 3 aprilie am primit un r spuns care afirma c scrisoarea mea „a fost primit i
con inutul ei a fost prezentat func ionarilor.” Nu se men iona nimic despre declara ia
mea: „Înc lcarea promisiunilor dumneavoastr anuleaz în elegerea noastr ,” care era
partea cea mai important . De altfel, se pare c aceast declara ie nu a fost citit
func ionarilor, pentru c , o lun mai târziu am primit o scrisoare în care mi se spunea:
„Am aflat de la al ii c dumneavoastr considera i c ne am înc lcat promisiunea.”
Aceast denaturare a cuvintelor mele a fost r spândit printre fra i, care au crezut
desigur c scrisesem altora, nu persoanelor interesate. Nu f cusem a a ceva.

În aceea i scrisoare din 3 aprilie, cel care mi scrie declara:

„Este adev rat, a a cum afirma i, c mai întâi a fost sugerat o înregistrare pe
band , îns nu vi s a promis o copie. Dup ce s a f cut aceast propunere, ne am mai
gândit la aceast problem i credem c o asemenea înregistrare nu ar fi cea mai
în eleapt solu ie. S înregistrezi pe band orice remarc , oricât de neînsemnat , n ar fi
corect fa de participan i. În astfel de discu ii, nu este exclus ca omeni serio i s aib
sc p ri pe care mai târziu s le regrete i s le corecteze. Omul muritor este supus unor



M.L. Andreasen – Scrisori c tre biseric Scrisoarea 5 – De ce nu o audiere?

vi

astfel de gre eli; dar pentru ce le am p stra? Inten ia sincer a acestei întâlniri este de a
ajunge împreun la ni te concluzii… Dup cum reiese din scrisorile dumneavoastr ,
aceasta p rea s fie în conformitate cu sugestia dumneavoastr de la început.”

Aceast scrisoare clarific mai multe aspecte. Se admite c la început a fost
sugerat o înregistrare pe band . De asemenea, este clar c nu a existat inten ia de a mi
se da o copie, de i scrisorile au fost concepute astfel încât s mi ascund acest fapt. Se
mai afirm c slujba ii s au r zgândit i au hot rât c n ar fi în elept s înregistreze totul,
întrucât „n ar fi corect fa de participan i” un motiv uluitor, care tr deaz inten ii
„necurate.” i apoi, ultima afirma ie fals : „Dup cum reiese din scrisorile
dumneavoastr , aceasta pare s fie în conformitate cu prima dumneavoastr sugestie.”
Asta este o minciun sfruntat . Îl provoc pe cel care mi a scris aceste rânduri s
g seasc m car un loc unde am spus sau am sugerat a a ceva. i totu i, aceast
impresie a fost r spândit printre fra ii din Washington. F r s le treac prin minte c
Washington ul ar putea spune altceva decât adev rul absolut, fra ii care au fost sf tui i
s „p streze linia” aveau s cread desigur c aceasta a fost „sugestia mea ini ial .”
Nimic n ar putea fi mai departe de adev r. Iar i iar, am accentuat în toate scrisorile
mele c doresc o copie a înregistr rii, i acum cel care mi scrie spune c reiese din
scrisorile mele c o copie a concluziilor a fost sugestia mea ini ial . Care ar putea fi
motivul acestei clare dezinform ri? Cred c tiu. Este oare posibil ca tirile de la
Washington s aib nuan e tenden ioase?

De ce aceast schimbare brusc ?

Trebuie s existe ni te motive serioase pentru care s a decis brusc s nu se mai
fac nici o înregistrare, dup ce, mai întâi, se luase hot rârea de a se face o înregistrare
complet „a tot ce se va spune i se va face.” Rapoartele despre criza apostaziei „Alfa,”
cea din 1888, au disp rut în mare parte, i relat rile care au mai r mas sunt ascunse la
loc sigur i nu sunt disponibile. Nu dorim ca aceast situa ie s se repete în criza
„Omega.” Deci, s fim deschi i.

Nu tiu care a fost cauza acestei schimb ri. Pot numai s presupun. Se tia c
„activitatea” mea urma s fie luat în discu ie, i, de asemenea, i rela ia mea cu
biserica. Fra ii au sugerat c probabil am i eu câteva probleme de discutat. Într adev r,
am a a ceva . Am f cut i o list cu aceste subiecte. Iat le:

1. Articolele fratelui Froom, în special cel ap rut în Ministry în februarie 1957, în
care sora White este desconsiderat .

2. Vizita la arhive a fra ilor Anderson i Reed cu inten ia de a introduce ad ugiri
în scrierile sorei White, i politica general pe care o dezv luie acest fapt.

3. O list a subiectelor discutate cu evanghelicii timp de „sute de ore,” i
principalele concluzii la care s a ajuns.

4. O list detaliat a c r ilor „remediate i corectate” la recomandarea lui Martin,
i o list a c r ilor care vor fi corectate în viitor.

5. Procesul celor 3.000 $.
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6. Prozelitismul. Ce se în elege prin aceasta?
7. În elesul expresiilor „a pune frân ,” „extremi ti” i „lunatici iresponsabili.”
8. Noua universitate i lâncezeala din câmpurile externe.
9. Schimbarea de bani.
10. O revizie complet efectuat de c tre o firm serioas de contabili publici.

Nu am trimis aceast list la Washington, pentru c tiam bine c parcurgerea
unui asemenea program ar putea dura luni de zile. Am sugerat numai câteva subiecte i,
desigur, tiam care vor fi rezultatele. Dar, foarte curios, exact în acest timp, fra ii decid
c n ar fi în elept s fac o înregistrare. În aceste condi ii, le în eleg decizia. Motivul pe
care l invoc – faptul c fra ii ar putea s fac remarci pe care mai târziu s le regrete –
este pur i simplu stupid. Dar s nu în elegem gre it. O socoteal va trebui totu i dat .

i peste toate acestea, la data de 3 aprilie mi se scrie: „Nu a i cerut niciodat o
audiere.” Rog pe cititor s judece singur aceast problem . Am r spuns:

„V rog s nu m interpreta i gre it. Nu numai c am dorit o audien , dar
consider c o audiere este neap rat necesar dac vrem ca aceast problem
sup r toare s fie în cele din urm rezolvat . Spune i c v îndoi i c am fost într adev r
sincer atunci când am cerut o audiere. Ei bine, da, am vrut o audiere. Am cerut o. Nu o
audiere secret . Una deschis , sau o audiere la care s se fac o înregistrare complet i
am nun it a tot ce se va spune i se va face. Aceasta a fost dorin a mea de la început.
Nu s fiu protagonistul unor dezbateri închise.”

Ultima mea comunicare c tre cartierul general a fost datat 28 iunie 1958. Am
întrebat dac î i men in hot rârea de a mi acorda o audiere i o copie a înregistr rii pe
band . Un secretar mi a r spuns: „În ce prive te înregistrarea pe band a întâlnirii, mi s
a spus s v transmit c , în coresponden a noastr nu a existat nicio promisiune a unei
astfel de înregistr ri pentru dumneavoastr . Dac dori i, se poate face una, dar va fi
p strat în acest birou ca document permanent, dup cum am afirmat anterior.”

Aceasta m elibera de orice obliga ie. Epuizasem toate metodele de comunicare
cu oamenii c rora trebuia s m adresez. Acum pot s vorbesc bisericii, dup cum i
Hristos spunea, întrucât celelalte metode au dat gre . i a a voi face. Dar sunt gata
oricând s merg la o audiere sau la un proces, dac vor fi conduse i înregistrate cum se
cuvine. Ca totul s fie clar.

Patimi mo tenite

La pagina 383 a c r ii Questions on Doctrine, apare afirma ia c Hristos „a fost
scutit de patimile mo tenite i întin ciunile de care sunt afecta i descenden ii naturali ai
lui Adam.” Acesta nu este un citat din Spiritul Profetic. Este o nou doctrin care nu a
ap rut niciodat în vreo Declara ie de Credin a Bisericii Adventiste de Ziua a aptea, i
este în contradic ie cu declara iile noastre de doctrin din trecut. Ea nu a fost adoptat
la o „sesiune a Conferin ei Generale, de c tre delega ii acredita i din toat lumea,”
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conform procedurii de oficializare descris în Questions on Doctrine la pagina 3. Deci nu
este o doctrin aprobat sau acceptat .

Dou afirma ii

Exist în M rturii dou afirma ii la care se recurge în încercarea de a sus ine
ideea c Hristos a fost scutit de patimile mo tenite. Prima spune c Hristos „este
modelul nostru în toate lucrurile. El ne este frate în sl biciunile noastre, dar f r a fi
supus patimilor” (M rturii vol. 2, pagina 202). Cealalt afirma ie este: „El a fost un
puternic om al rug ciunii, nesupus patimilor firii noastre omene ti, c zute, dar
confruntat cu acelea i sl biciuni, ispitit în toate lucrurile ca i noi.” (Ibidem, pagina 509).
Ambele afirma ii men ioneaz patimile, dar nici una nu pomene te de „întin ciuni” –
„înclina ii corupte.” Nici cuvântul „scutit” nu apare aici. Afirma ia sorei White c Hristos
nu a avut patimi sau c nu a fost supus patimilor, înseamn oare c El a fost scutit de
ele? Nu, pentru c a nu avea patimi nu înseamn neap rat a fi scutit de ele. Sunt dou
concepte total diferite. A fi scutit înseamn a fi „absolvit sau cru at de o obliga ie dificil ,
împov r toare; eliberat, exceptat de la o regul pe care al ii trebuie s o respecte, care
este obligatorie pentru ceilal i; a fi imun fa de ea.

A fost Isus exceptat de la o regul pe care ceilal i trebuie s o respecte, care este
obligatorie pentru al ii”? Nu. „Dumnezeu a permis ca Fiul S u s vin , ca un prunc
neajutorat, supus sl biciunilor omene ti (nu scutit de ele). El I a îng duit s întâmpine
pericolele vie ii asemenea oric rui om, s lupte ca orice copil al omenirii, cu riscul
înfrângerii i al pierderii ve nice.” (Hristos Lumina Lumii, pagina 4). „Pe când era un
copil, El gândea i vorbea ca un copil, dar f r ca vreo urm de p cat s întunece chipul
lui Dumnezeu din El. Totu i n a fost scutit de ispite. El a fost supus (nu scutit) tuturor
conflictelor pe care le întâmpin m noi.” (Ibidem, pagina 71). „Dumnezeu n a cru at nici
chiar pe Fiul S u.” (Romani 8:32). „Nici un fiu al omului n a fost chemat vreodat s
tr iasc o via sfânt în mijlocul unei lupte atât de crunte cu ispita, cum a fost
Mântuitorul.” (Hristos Lumina Lumii, pagina 71). „El trebuia s fie tot timpul în gard
pentru a i p stra cur ia” (Ibidem). Un om poate s nu aib cancer, dar înseamn
aceasta c este imun, scutit de a a ceva? Sigur c nu. Anul viitor ar putea fi afectat de
aceast boal . Sora White nu spune c Hristos a fost scutit de patimi. Ea spune c n a
avut patimi, nu c ar fi fost imun la ele.

De ce n a avut Hristos patimi? Pentru c „sufletul trebuie s p c tuiasc
inten ionat înainte ca patima s poat domina ra iunea i tic lo ia s triumfe asupra
con tiin ei” (M rturii vol. 5 pagina 177). i Hristos nu a inten ionat s p c tuiasc . Nici
m car o clip n a existat în El înclina ia spre p cat. El a fost curat, sfânt, nep tat. Dar
asta nu însemn c El a fost scutit de ispit sau p cat. „El ar fi putut p c tui, ar fi putut
c dea.” (Comentarii Biblice, vol. 5 , p.II 28). Sunt totu i nedumerit cum ar putea cineva s
o fac pe sora White s spun c Hristos a fost scutit, când ea sus ine exact contrariul, i
nici m car nu folose te cuvântul „scutit.”

Este ispita p cat?
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Ispita în sine nu este p cat; dar poate deveni p cat dac îi ced m. „Când gânduri
necurate sunt nutrite, nu i nevoie s fie exprimate în cuvinte sau fapte, pentru a comite
p catul i a pune sufletul sub condamnare.” (M rturii vol. 4 pagina 623). „Un gând
necurat tolerat, o dorin nesfânt nutrit , i sufletul este contaminat… Orice gând
nesfânt trebuie îndep rtat pe loc” (M rturii vol.5 pag. 177).

Satan ne ispite te pentru a ne duce în p cat. Dumnezeu folose te ispite
controlate pentru a ne înt ri i a ne înv a s rezist m. Satana l a ispitit pe Adam în
gr din ; l a ispitit pe Avraam i pe to i profe ii; l a ispitit pe Hristos; îi ispite te pe to i
oamenii. Dar Dumnezeu „nu va îng dui s fi i ispiti i peste puteri” (1 Corinteni 10:13).
„Hristos a fost un agent moral liber care ar fi putut p c tui dac ar fi vrut. El avea
libertatea de a ceda ispitelor Satanei i de a z d rnici planurile lui Dumnezeu. Dac n ar
fi fost astfel, dac n ar fi fost posibil ca El s cad , n ar fi putut fi ispitit în toate lucrurile
a a cum este ispitit familia uman ” (Youth’s Instructor, 26 oct. 1899).

Marea lege a eredit ii

În Questions on Doctrine la pagina 383, se afirm c Hristos a fost „scutit de
patimile mo tenite i de întin ciunile care i afecteaz pe descenden ii naturali ai lui
Adam.” Fiecare copil care se na te în aceast lume mo tene te diferite tr s turi de la
înainta ii s i. A mo tenit Hristos, în acela i fel, asemenea tr s turi? Sau a fost scutit?
Iat r spunsul:

„Asemenea oric rui fiu al lui Adam, El a acceptat efectele marii legi a eredit ii”
(Hristos Lumina Lumii, pagina 48). „Aceste efecte sunt vizibile în istoria str mo ilor S i
p mânte ti” (Ibidem). Unii dintre ace ti str mo i au fost oameni buni; al ii n au fost atât
de buni; unii au fost oameni r i; al ii chiar foarte r i. Au fost printre ei ho i, uciga i,
desfrâna i, în el tori. El a avut acela i fel de str mo i ca i noi. „El a venit cu o astfel de
ereditate, s poarte suferin ele i ispitele noastre” (Ibidem). „Isus a luat corp omenesc
atunci când rasa uman era sl bit de patru mii de ani de p cat” (Ibidem).

În lumina acestor afirma ii, i a multor altora, cum mai poate spune cineva c
Isus a fost scutit? Departe de a fi fost scutit, sau de a opune rezisten , El le a acceptat.
În citatele date aici se afirm acest lucru de dou ori. „El a acceptat efectele marii legi a
eredit ii” i „cu o astfel de mo tenire (ereditate) El a venit s împ rt easc suferin ele
i ispitele noastre.”

Un adventist sincer trebuie deci s aleag între Questions on Doctrine i Hristos
Lumina Lumii, între minciun i adev r. „Dumnezeu a îng duit ca Fiul S u s vin , ca un
prunc neajutorat, supus sl biciunilor omene ti. El I a îng duit s întâmpine primejdiile
vie ii asemenea oric rui alt suflet, s lupte a a cum trebuie s lupte orice fiu al omului,
cu riscul înfrângerii i al pierderii ve nice” (Hristos Lumina Lumii, pagina 49). „Hristos tia
c vr jma ul va veni la fiecare fiin uman , pentru a profita de sl biciunea ei… i prin
trecerea Lui pe acest p mânt, ca om, Domnul a preg tit pentru noi o cale spre biruin ”
(Hristos Lumina Lumii, pagina 122,123). „Pe El, care i a p r sit slava, i a luat asupra Lui
sl biciunile omenirii, se bazeaz mântuirea întregii lumi” (Ibidem, pag. 11).
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Pu ini, chiar i dintre pastorii no tri, cunosc ceea ce sora White nume te „marea
lege a eredit ii.” Totu i, aceasta este legea care face efectiv întruparea i L face pe
Hristos om cu adev rat, asemenea fiec ruia dintre noi în toate lucrurile. Pavel consider
ca era o datorie moral din partea lui Dumnezeu s L fac pe fiul S u, în toate lucrurile,
asemenea unuia din noi, i afirm aceasta cu îndr zneal . El spune: „TREBUIA s fie, în
toate lucrurile, asemenea fra ilor S i, ca s poat fi, în ce prive te leg turile cu
Dumnezeu, un mare preot milos i vrednic de încredere, ca s fac isp ire pentru
p catele norodului. i prin faptul c El însu i a fost ispitit în cele ce a suferit, poate s
vin în ajutorul celor ce sunt ispiti i” (Evrei 2:17,18). Termenul folosit aici „trebuia”
înseamn „se cuvenea,” „se c dea,” în sensul unei datorii morale care i revine lui
Dumnezeu.

Marea lege a eredit ii a fost instituit de Dumnezeu pentru a face posibil
mântuirea, i este una din legile elementare care n a fost nicicând abrogat . Da i la o
parte aceast lege, i nu vom mai avea un Mântuitor care s ne poat fi ajutor sau
exemplu. De bun voie, Hristos „a acceptat” aceast lege, i astfel a f cut posibil
mântuirea. A sus ine c Hristos n a fost supus acestei legi neag cre tinismul i face din
întrupare o p c leal religioas . Fie ca Dumnezeu s i p zeasc pe adventi tii de ziua a
aptea de asemenea înv tori i de astfel de înv turi.

Întin ciunea

Nu am tratat subiectul întin ciunii, de i este men ionat în Questions on Doctrine
al turi de patimi. Hristos a fost supus marii legi a eredit ii, dar aceasta n are nimic de a
face cu întin ciunea. Gândurile necurate tolerate, dorin ele nesfinte nutrite, pasiunile
rele îng duite, vor avea ca rezultat murd rie, întin ciune i p cat. Dar Hristos n a fost
afectat de nici una dintre acestea. El „nu S a întinat.” „Isus, venind s locuiasc în trup
omenesc, nu S a întinat” (Hristos Lumina Lumii, pagina 266).

Patimile i întin ciunea sunt dou lucruri diferite, i nu pot fi a ezate pe acela i
plan, a a cum sunt al turate în Questions on Doctrine. Patima poate fi asem nat cu
ispita, i deci nu constituie un p cat. Un gând necurat poate veni nepoftit chiar într o
ocazie sfânt , dar aceasta nu întineaz ; nu este p cat, cât vreme nu este tolerat i
p strat. O dorin nesfânt poate lic ri brusc în minte, provocat de Satana; dar nu este
p cat atât timp cât nu este nutrit .

Legea eredit ii se aplic în cazul patimilor, dar nu i în cel al întin ciunii. Dac
întin ciunea ar fi ereditar , atunci Hristos ar fi fost întinat când a venit pe acest p mânt,
i, de aceea, n ar putea fi „Sfântul” (Luca 1:35). Dac copilul unui b rbat necredincios
este numit sfânt, o asemenea afirma ie va fi o consolare pentru so ia acestui om (1
Corinteni 7:14). Ca adventi ti, oricum, noi nu credem în p catul originar.

Despre aceast problem a întin ciunii ar fi multe de spus. Dar cât vreme
problema care ne st în fa prive te doar patimile, nu vom discuta mai departe despre
întin ciune. Cu alt ocazie poate voi spune mai multe despre patimi, întrucât consider
c afirma ia din Questions on Doctrine este o erezie mortal , distructiv pentru doctrina
isp irii.
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Urm toarea mea scrisoare va fi ultima din aceast serie. Dar dac cititorul va
consulta lista celor 10 subiecte pe care le am enumerat în aceast scrisoare, va vedea c
mai sunt multe de discutat. i aceast list nu este exhaustiv . Oricum, îmi voi lua timp
pentru a aprofunda ceea ce am spus, pentru c lucrurile mari se mi c încet, i este
nevoie de timp pentru a „dospi tot aluatul.” Dar drojdia î i face lucrarea i, la timpul
potrivit rezultatul a teptat va ap rea. Dar nu m gr besc. Timpul este de partea
adev rului, adev rul î i face singur drum, i nu depinde de niciun instrument uman. Am
primit multe scrisori de încurajare, i sunt recunosc tor pentru ele; cu singurul regret c
nu am putut s r spund la toate. Cineva care ocup o pozi ie destul de important la
Washington mi a scris despre confuzia care exist acolo, afirmând: „Urm rim
evenimentele i, când va sosi timpul, vom fi gata s ac ion m. Personal, nu cred c a
sosit timpul, dar nici c ar fi departe. Suntem cu dumneavoastr , pute i conta pe noi.”

Sunt bucuros s pot spune c stau bine cu s n tatea, i c m bucur deplin de
via . Este minunat s tr ie ti în aceste vremuri. „Sunt nemuritor pân îmi voi ispr vi
lucrarea.” Aceasta s ar putea întâmpla mâine, i, dac va fi a a, sunt mul umit i
preg tit.

Salut pe to i prietenii mei cu 1Tesaloniceni 5:25.


