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Continuare–Scrisoarea4

M.L.Andreasen

În documentele Ɣi scrisorile pe care leͲam trimis din când în când, cu privire la
ceeaceeuconsiderogravĉabateredelacredinԑĉdinparteaconducĉtorilornoƔtri,am
respectatcustricteԑesfatulpecareHristosniͲldĉînMatei18:15Ͳ17.AiciElspunecĉ,
dacĉ se ivesc dezacorduri între fraԑi „mustrĉͲl între tine Ɣi el singur.” Dacĉ nu ascultĉ,
„maiiacutineunulsaudoiinƔi,pentrucaoricevorbĉsĉfiesprijinitĉpemĉrturiaadoi
sau trei martori. Dacĉ nu vrea sĉ asculte de ei, spuneͲl bisericii.” Am respectat acest
principiu,dupĉcumputeԑiobservaƔidinaceastĉrelatare.
Înlunamai1957amavutînmâini,înmodprovidenԑialcred,ocopieaproceselor
verbalealeConsiliuluiadministratorilordelaWhiteEstatedindatade1Ɣi2mai1957,în
careesterelatatĉîntâlnireaîncareceidoifraԑiaudiscutatcuadministratoriidespreo
declaraԑie cu privire la ispĉƔire pe care au gĉsitͲo în scrierile sorei White. Ei au cĉutat
sfat în aceastĉ problemĉ, întrucât ceea ce descoperiserĉ nu era în armonie cu noul
punct de vedere pe care îl susԑinea conducerea. Ce atitudine ar fi trebuit sĉ ia aceƔti
cercetĉtorifaԑĉdedeclaraԑiilesoreiWhite?
TimpdeluniƔichiaranidezile,conducĉtoriinoƔtriaustudiatîmpreunĉcuunii
dintreslujitoriibisericilorevanghelice,învederearecunoaƔteriibisericiinoastredreptun
corp creƔtin evanghelic. Studiile priveau doctrinele adventiste, în special ispĉƔirea,
judecata de cercetare Ɣi lucrarea lui Hristos în sanctuarul din ceruri începând 1844.
Evangheliciiaunumitacestedoctrine„celmaicolosalfenomenpsihologicdesalvarea
aparenԑelor din istoria religioasĉ” Ɣi aƔa leͲau prezentat în publicaԑia lor, Eternity, din
septembrie1956,reeditândarticolulîntrͲoediԑiespecialĉsubtitlul„SuntadventiƔtiide
ziuaaƔapteacreƔtini?”

SeparecĉevangheliciiauprodusoinfluenԑĉpronunƜatĉasupraconducĉtorilor
adventiƔti,astfelîncâtDr.Barnhouse,unuldintrepastoriievangheliciprezenԑi,relateazĉ
cĉlideriinoƔtri„aurespinstotal”uneledindoctrinelelorcelemaiimportante.Poatear
fimaibinesĉͲllĉsĉmpeDr.Barnhousesĉnerelatezeîntâmplarea,aƔacumapublicatͲo
în articolul sĉu. Subiectul special pe care îl discutĉ este ceea ce noi numim „Marea
dezamĉgire”ƔisereferĉlamareadezamĉgireaadventiƔtilordin1844cândeiaƔteptau
caDomnulsĉrevinĉ.Iatĉrelatarea:


„Îndimineaԑacareaurmat„mariidezamĉgiri”doioamenimergeauprintrͲunlan
de porumb pentru a scĉpa de batjocurile nemiloase ale vecinilor de la care îƔi luaserĉ
rĉmas bun pentru totdeauna în ziua precedentĉ. Potrivit spuselor lui, Hiram Edson
(omul din lanul de porumb care sͲa gândit primul la acest lucru) a fost pĉtruns de
convingereacĉ„înlocsĉiasĉdinSfântaSfintelordinsanctuarulcerescpentruavenipe
pĉmânt,înziuaazeceaaluniiaƔaptea,lasfârƔitulcelor2300dezile,Hristosaintratde
faptpentruprimaoarĉ,înaceastĉzi,înadouadespĉrԑiturĉasanctuarului,ƔicĉElareo
lucraredefĉcutînLoculpreaSfântînaintedearevenipepĉmânt.”Aceastaeste,pentru
mine,nimicmaimultdecâtoideeumanĉpentrusalvareaaparenԑelor.Putemsĉnedĉm
seamacĉuniiadventiƔtineinformaԑiaupreluataceastĉideeƔiaudusͲopânĉlaextreme
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fabuloase.Mr.MartinƔicumineiͲamauzitpeconducĉtoriiadventiƔtispunândhotĉrât
cĉeirespingtoateacesteextreme.biaceastaîntermenifoarteclari.Înplus,einucred
ideeasusԑinutĉdeuniidintreînvĉԑĉtoriilordintrecut,cĉlucrareadeispĉƔirealuiIsus
nusͲasfârƔitlaCalvar,ƔicĉElardesfĉƔuraoaltĉslujbĉpreoԑeascĉdela1844încoace.
Aceastĉ idee este de asemenea total respinsĉ. Ei cred cĉ, dupĉ înĉlԑarea Sa, Hristos
administreazĉbeneficiileispĉƔiriipecareafinalizatͲopeCalvar.
Întrucâtdoctrinasanctuaruluisebazeazĉpetipulmareluipreotevreuintrândîn
SfântaSfintelorpentruasfârƔilucrareadeispĉƔire,sepoatevedeacĉceeacerĉmâne
estefĉrĉtemeiexegetic,fiindospeculaԑieteologicĉdedomeniulfantasticului.Conform
acestei versiuni, de la 1844 încoace Hristos examineazĉ rapoartele vieԑii tuturor
oamenilor Ɣi hotĉrĉƔte ce rĉsplatĉ va primi fiecare creƔtin. Credem cĉ nu existĉ nici
mĉcarvreoaluzie,învreunversetdinScripturĉcaresĉsusԑinĉoideeatâtdeciudatĉƔi
maicredemcĉoriceefortdeaosusԑineesterĉsuflatƔiinutil.”
Pentruaînԑelegemaibineacesteafirmaԑii,adaugurmĉtoareaexplicaԑie,carear
puteaclarificauneleexprimĉri.
Dr.Barnhouserelateazĉmaiîntâibinecunoscutaîntâmplare,cumHiramEdson,
mergândprinlanuldeporumbîndimineaԑacareaurmat„dezamĉgirii”devineconƔtient
cĉ„înlocdeapĉrĉsiSfântaSfintelor…MarelePreotintrĉpentruprimaoarĉînceadeͲa
douadespĉrԑiturĉasanctuarului,ƔicĉElmaiareolucraredefĉcutînSfântaSfintelor
înaintedearevenipepĉmânt.”LucrareapecareEltrebuiesͲofacĉînaintederevenirea
Sa, este finalizarea ispĉƔirii, care implicĉ judecata de cercetare. Aceastĉ concepԑie,
spune Dr. Barnhouse, „este doar o idee umanĉ pentru salvarea aparenԑelor.” bi el
continuĉ: „Unii adventiƔti neinformaԑi au preluat aceastĉ idee Ɣi au dusͲo la extreme
fabuloase.”AstaînseamnĉcĉeicredcĉHristosaintratîntrͲadevĉrînSfântaSfintelorca
sĉ sfârƔeascĉ lucrarea pe care o are de fĉcut înainte de venirea Sa pepĉmânt, Ɣi care
implicĉjudecatadecercetareƔifinalizareaispĉƔirii.Dr.Barnhousespune:„Mr.MartinƔi
cu mine iͲam auzit pe conducĉtorii adventiƔti spunând hotĉrât cĉ ei resping aceste
extreme.biaceastaîntermenifoarteclari.”
DacĉarfisĉcredemafirmaԑiaDr.Barnhouse,atunciconducĉtoriinoƔtriresping
odoctrinĉpecarenoiampĉstratͲocusfinԑeniedelaînceputuri.Acestfaptreieseclar
dincelerelatatedeDr.Barnhouseîncontinuare:„Uniidintreînvĉԑĉtoriilordintrecutau
susԑinut ideea cĉ lucrarea de ispĉƔire a lui Isus nu a fost încheiatĉ la Calvar, Ɣi, de
asemenea,cĉElmaiaredefĉcutoslujbĉpreoԑeascĉdupĉ1844.Aceastĉideeestede
asemeneatotalrespinsĉ.”
CândDr.Barnhousespunecĉ„unii”dinînvĉԑĉtoriinoƔtridintrecutsusԑineaucĉ
„lucrareadeispĉƔirealuiIsusnuafostîncheiatĉlaCalvar”trebuiesĉfiprimitaceastĉ
informaԑiedelavreunuldinautorii„neinformaԑi”ainoiinoastreteologii,întrucâtistoria
nerelateazĉcĉtoԑiînvĉԑĉtoriinoƔtriauînvĉƜataceasta.JamesWhite,J.H.Waggoner,
Uriah Smith, J. N. Andrews, J. N. Loughborough, C. H. Watson, E.E. Andross, W.H.
Branson,CamdenLacey,R.S.Owen,O.A.Johnson,F.D.Nichols(pânĉîn1955)auapĉrat
cuhotĉrâredoctrinalucrĉriideispĉƔirealuiHristosdela1844încoace,ƔiƔiͲauexprimat
aceastĉ convingere în scrierile lor. În timp ce scriu aceste rânduri, am alĉturi toate
scrierilelor.JamesWhite,primulpreƔedintealConferinԑeiGenerale,cândafostnumit
redactorƔefalrevisteiSignsoftheTimes,ascrisînprimaediԑieaacesteipublicaԑiiun
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articol„pentruacorectaafirmaԑiilefalsecarecirculĉprintrenoi…Mulԑidintreceicese
numescadventiƔtisusԑinpĉrericucarenuputemsimpatiza,Ɣidintrecareunelecredem
cĉ submineazĉ cele mai clare Ɣi mai importante principii stabilite în Cuvântul lui
Dumnezeu.”ÎnaldoileadintreceledouĉzeciƔiƔaptedepunctedecredinԑĉputemciti
urmĉtoarele:Hristos„atrĉitpentruanefiexemplu,amuritînloculnostru,afostînĉlԑat
pentruîndreptĉԑireanoastrĉ,aurcatlacerpentruafimijlocitorulnostruînsanctuarul
dincer,unde,cupropriulsĉusânge,faceispĉƔirepentrupĉcatelenoastre;careispĉƔire,
departedeafifostîncheiatĉlacruce,undeafostdoaradusĉjertfa,reprezintĉultima
parte a lucrĉrii Sale ca preot.” Aceste Credinԑe Fundamentale au fost publicate întrͲo
broƔurĉƔirĉspânditeînmiideexemplare.ArfiinteresantdeƔtiutdacĉcelcareascris
paginile 29, 30, 31 Ɣi 32 din Questions on Doctrine ne poate oferi o listĉ a scriitorilor
care au susԑinut pĉreri contrarii celor scrise de autorii menԑionaԑi mai sus. Eu nu am
gĉsitniciodovadĉînfavoareaafirmaԑiilorincorectesusԑinuteînspecialînacestepagini.
Sĉ continuam sĉ studiem raportul Dr. Barnhouse din revista Eternity. El tocmai
afirmase cĉ liderii adventiƔti au „respins total” ideea cĉ Hristos „desfĉƔoarĉ a doua
slujbĉ preoԑeascĉ de la 1844 încoace,” aƔa cum numeƔte el lucrarea de ispĉƔire. În
schimb,spuneel,„eicredcĉ,dupĉînĉlԑareaSalacer,Hristosadministreazĉbeneficiile
ispĉƔiriipecareaîncheiatͲopeCalvar.”Oricum,elnuacordĉnicioimportanԑĉacestei
idei.VechiulTestamentnearatĉcĉmarelepreotînjunghiaanimaluldejertfĉîncurtea
templului. Dar ispĉƔirea nu consta în uciderea jertfei. „Sângele este cel care face
ispĉƔire” (Leviticul 17:11). Deci marele preot trebuia „sĉ ducĉ sângele dincolo de
perdeauadinĉuntru…sĉͲlstropeascĉsprecapaculispĉƔiriiƔiînainteacapaculuiispĉƔirii,
Ɣi sĉ facĉ astfel ispĉƔire pentru sfântul locaƔ” (Leviticul 16:15,16). „Va intra sĉ facĉ
ispĉƔirea” (versetul 17). Dr. Barnhouse argumenteazĉ cĉ, deoarece noi ne bazĉm în
mare parte doctrina ispĉƔirii pe modelul din Levitic, trebuie sĉ credem cĉ, aƔa cum
marelepreotdepepĉmântduceasângeleînsanctuarƔifĉceaispĉƔire,ƔiHristostrebuie
sĉfacĉacelaƔilucrupentruaîncheiaispĉƔirea.Altfel,avemoispĉƔirefĉrĉsânge.Dacĉ
nufacemacestultimpas,atuncisuntemnevoiԑisĉcredemcĉispĉƔireasͲafĉcutîncurte
Ɣi nu în sanctuar, ceea ce distruge practic tipologia. Dacĉ aceastĉ ultimĉ slujbĉ cu
sângeleesteomisĉ,atunciteorianoastrĉasupraispĉƔiriiesteîntristĉtordesĉracĉƔi„nu
areniciuntemeiexegetic,ƕiesteospeculaƜieteologicĉimaginarĉîncelmaiĉnaltgrad.”
DacĉHristosnuamerscusângesĉîncheieispĉƔirea,atunciceeacesusԑinemnoieste
„perimat,rĉsuflatƔinefolositor.”Elareunargumentbun.
Când am citit pentru prima oarĉ în publicaԑia evanghelicilor cĉ liderii noƔtri au
renegatdoctrinalucrĉriideispĉƔirealuiHristosdinsanctuardupĉ1844ƔiauînlocuitͲo
cu„aplicareabeneficiilorispĉƔiriifĉcutepecruce,”nuͲmiveneasĉcred,ƔinͲamcrezut.
CândmisͲaspuscĉ,dacĉcitescchiarƔiîn„scrierileluiEllenWhite,cĉHristosfaceacum
ispĉƔire,” nu trebuie sĉ cred asta, mͲam întrebat: „Cum vine asta?” IspĉƔirea a fost
fĉcutĉcu1.800deaniînainte,spunconducĉtoriinoƔtri.SoraWhitespunecĉispĉƔirea
arelocacum.ÎnQuestionsonDoctrineseafirmĉcĉafostfĉcutĉcu1.800deaniînainte.
ÎnMinistrygĉsimscriscĉispĉƔireadelacruceafostfinalĉ.Pecinesaucesĉmaicred?
Pentru mine, a nega slujirea lui Hristos în a doua despĉrԑiturĉ a sanctuarului, acum,
înseamnĉ a respinge adventismul. Aceastĉ învĉԑĉturĉ constituie unul dintre stâlpii de
temelieaiadventismului.DacĉrespingispĉƔireacarearelocacumînsanctuar,potlafel
iii
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de bine sĉ resping adventismul în întregime. Poporul lui Dumnezeu nu este pregĉtit
pentruaƔaceva.ElnuͲƔivaurmaconducĉtoriiînapostazie.

Înaceastĉsituaԑie,miͲatrecutprinmintecĉarfiposibilcaceidelaEternitysĉfi
regretatceeaceauscrisƔicĉauretractat,saucĉvorretractacelescrise.Deciamscrisla
Eternity, întrebând dacĉ au mai publicat aceea ediԑie specialĉ. MiͲau rĉspuns cĉ au
fĉcutͲo. Întrucât autorii îƔi rezervaserĉ drepturile asupra articolului, am cerut
permisiunea de a cita din el. Am primit urmĉtorul rĉspuns: „Suntem bucuroƔi sĉ vĉ
acordĉmpermisiuneadeacitadinarticolul„SuntadventiƔtiideziuaaƔapteacreƔtini?”
Ɣi apreciem încrederea pe care o acordaԑi prin aceasta publicaԑiei Eternity.” Aceastĉ
scrisoare este datatĉ Philadelphia,Pennsylvania, 2 mai 1958, Ɣi este semnatĉ decĉtre
redactor.
Aceastaseîntâmpladupĉdouĉzecidelunidecândacestarticolapĉrusepentru
primadatĉînEternity.DacĉîntimpulacestordouĉzecideluniconducĉtoriinoƔtriarfi
protestat, dacĉ ar fi dat o dezminԑire, redactorul mͲar fi avertizat în mod cinstit sĉ nu
folosescmaterialulƔisĉnucitezacestedeclaraԑii.DarredactorulnͲafĉcutnimicdefelul
aceste.ElsͲaarĉtatîncântatƔiaconsimԑitsĉfolosescmaterialulƔisĉcitezdinel.SͲau
împlinit cinci ani de când au început discuԑiile, Ɣi trei ani de când acest articol a fost
publicat. În tot acest timp mĉ aƔteptam ca ai noƔtri sĉ dezmintĉ acuzaԑiile Ɣi sĉͲi
admonestezepeevanghelicipentrudefĉimareaconduceriinoastre.Darnuamauzitnici
unprotest.
Din contra, am citit în publicaԑiile noastre unele referinԑe careͲi prezentau pe aceƔti
evanghelicicafiindniƔtedomni,bunicreƔtini,ceeacecredcĉesteadevĉrat.Astfelde
oameninuspunminciuni.Înabsenԑavreuneidezminԑirisauvreunuiprotestdinpartea
oamenilornoƔtri,amtraspropriilemeleconcluzii.DardacĉainoƔtriardeclarasincercĉ
Dr. Barnhouse Ɣi Mr. Martin nu iͲau auzit niciodatĉ fĉcând declaraԑiile care le sunt
atribuiteînEternity,aƔluaimediatlegĉturacuevangheliciiƔileͲaƔceresĉjustificeniƔte
acuzaԑii atât de grave. Aceastĉ problemĉ este prea serioasĉ pentru a fi trecutĉ cu
vederea.MiideoameniaucititarticoluldinEternityƔisuntseriosîngrijoraԑi.Unuldintre
piloniiprincipaliaicredinԑeinoastre,potrivitcelorapĉruteînEternity,afostînlĉturat.
Vom sta nepĉsĉtori Ɣi vom permite ca doctrina sanctuarului sĉ fie cĉlcatĉ în picioare
chiardepresupuƔiieisusԑinĉtori?
NevomîntoarcelaceidoioamenicareauintratînarhiveleWhiteînmai1957
pentru a se sfĉtui cu administratorii White. Ei ƔiͲau terminat cercetarea Ɣi au raportat
consiliuluicĉaugĉsit„indicii”alefaptuluicĉsoraWhitesusԑinecĉ„lucrareadeispĉƔire
a lui Hristos se desfĉƔoarĉ acum (ea scria aceasta în 1880) în sanctuarul din ceruri.”
Aceastĉdescoperiredĉdeaoloviturĉmortalĉnoiilorteologii.Eraevidentimposibilsĉ
crezicĉlucrareadeispĉƔireafostîndeplinitĉƔifinalizatĉlacruce,ƔiînacelaƔitimpsĉ
susԑii cĉ se desfĉƔoarĉ totuƔi în ceruri. Aceste afirmaԑii nu pot fi adevĉrate în acelaƔi
timp.Cutoateaceste,bisericanoastrĉsͲapronunԑatdejaasupraacestuipunctcând,în
1957, sͲa scris în Ministry cĉ marele act de la cruce a constituit „ispĉƔirea completĉ,
perfectĉƔifinalĉpentrupĉcateleoamenilor”(Ministry,februarie1957).Înacestarticol
se afirma cĉ aceasta este acum „înԑelegerea adventistĉ asupra ispĉƔirii, confirmatĉ,
iluminatĉƔiclarificatĉdeSpiritulProfetic.”(Ibidem).AceastĉafirmaԑienͲafostniciodatĉ
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retractatĉ,saumodificatĉ,sauschimbatĉƔiniciunscriitorsauredactornͲacontrazisͲo.
Earĉmâne.

Înaceastĉsituaԑie,cesĉfacĉcercetĉtorii?FuseserĉpuƔiînfaԑadeclaraԑieisorei
WhitecĉispĉƔireaestedesfĉƕuratĉacumînceruri.Deasemenea,cunoƔteaudeclaraԑiile
conducerii noastre, cum cĉ ispĉƔirea a fost fĉcutĉ Ɣi terminatĉ la cruce. Ei trebuiau sĉ
accepteoriuna,orialta.AualessĉͲiurmezepeconducĉtori.
DarcumrĉmâneacunumeroaseledeclaraԑiialesoreiWhite?Eraclarcĉtrebuia
ca influenԑa ei sĉ fie în vreun fel slĉbitĉ, Ɣi afirmaԑiile ei rĉstĉlmĉcite. Dar aceasta era
greudefĉcut;Ɣiceeaceaveasĉsefacĉtrebuiafĉcutînsecret.Dacĉeradescoperitla
timp,planularfieƔuat.Dacĉ,totuƔi,sͲarfipututlucraînsecretƔirepede,problemaarfi
devenitun„faptîmplinit”înaintecacinevasĉafledespreceestevorba.
AcestaafostmomentulcândmiͲafostînmânatĉocopiedupĉproceseleverbale
ale Consiliului Administratorilor de la White Estate, pe care le voi prezenta în
continuare,astfelîncâtsĉaveԑiposibilitateadeaconstatasinguricesͲaîntâmplat:

Procesulverbaldin1mai1957,pagina1483:

„În acest moment al desfĉƔurĉrii lucrĉrilor, fraԑii X Ɣi Y au fost invitaԑi sĉ se
alĉtureadministratorilorpentruacontinuadiscutareauneiproblemecarefuseseluatĉ
înstudiuînianuarie.FrateleXƔigrupulsĉu,carestudiaserĉcucâԑivapastoriaudevenit
brusc conƔtienԑi de declaraԑiile lui Ellen White care aratĉ cĉ lucrarea de ispĉƔire a lui
Hristos se desfĉƔoarĉ acum în sanctuarul din ceruri. ÎntrͲo afirmaԑie din „Bazele
educaԑiei creƔtine” este folosit cuvântul „sacrificiu.” Pentru neadventiƔti, care nu sunt
obiƔnuiԑi cu modul în care înԑelegem noi problema sanctuarului, referirile la o
continuare a lucrĉrii de ispĉƔire a lui Hristos sunt dificil de înԑeles, Ɣi sͲa sugerat
administratorilorcĉ,înuneledintrescrierileluiEllenWhitearputeaapĉreaniƔtenote
de subsol sau noteͲanexĉ care sĉ clarifice, în cea mai mare parte încuvintele luiEllen
White,înԑelegereanoastrĉasupradiverselorfazealelucrĉriideispĉƔirealuiHristos.Cei
doifraԑicaresͲaualĉturatadministratorilorîntimpuldiscuԑiilorauconsideratcĉaceasta
esteoproblemĉcarevaluaamploareînviitorulapropiatƔicĉarfibinesĉnegrĉbimsĉ
pregĉtimƔisĉincludemastfeldenoteînurmĉtoareleediԑiialescrierilorei.Problemaa
fost discutatĉ cu grijĉ Ɣi seriozitate, dar în momentul în care întâlnirea a luat sfârƔit
pentruafacelocaltorcomitete,nusehotĉrâseîncĉnimic.”

Întâlnirea din data de 2 mai, pagina 1488. DeclaraƜiile lui Ellen White asupra
lucrĉriideispĉƕirealuiHristos.

„Întâlnirea administratorilor din data de 1 mai sͲa încheiat fĉrĉ a se lua nicio
hotĉrâreînprivinԑaproblemeidiscutatepelarg,Ɣianumeoportunitateaunornotede
subsolsauaunorexplicaԑiiînlegĉturĉcudeclaraԑiileluiEllenWhiteprivindlucrareade
ispĉƔire a lui Hristos, declaraԑii care aratĉ cĉ aceastĉ lucrare continuĉ în acest timp în
ceruri. Deoarece preƔedintele consiliului nostru lipseƔte din Washington pentru o
perioadĉ de patru luni, ”sͲa votat amânarea pentru mai târziu a dezbaterii problemei
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aduseînatenԑianoastrĉdecĉtrefraԑiiXƔiYînlegĉturĉcudeclaraԑiileluiEllenWhitecu
privirelacontinuarealucrĉriideispĉƔirealuiHristos”.”


Dupĉ întoarcerea preƔedintelui consiliului din cĉlĉtoria sa de patru luni,
problema a fost discutatĉ în continuare Ɣi sͲa decis ca sugestia celor doi fraԑi sĉ fie
respinsĉ.Aceastĉhotĉrâreestevrednicĉdelaudĉ,darmeriteleeisuntoarecumumbrite
defaptulcĉafostnevoiedeoptlunidezilepentruafiluatĉ,ƔicĉnusͲaajunslaaceastĉ
concluziedecâtdupĉceplanulafostdezvĉluit.
Acest raport mͲa nĉucit: Cum poate îndrĉzni cineva sĉ propunĉ sĉ se facĉ
adĉugiri la scrierile sorei White pentru a susԑine noile puncte de vedere? Am meditat
îndelungƔimͲamrugatmult.Aveameuvreoresponsabilitateînaceastĉproblemĉ?Dacĉ
aveam, era de datoria mea sĉ vorbesc cuiva, unui singur om. Întrucât rĉul nu fusese
comisîmpotrivamea,ciîmpotrivabisericiiƔicredinԑeinoastre,aveamdatoriasĉvorbesc
unuiadintreconducĉtori.biaƔaamfĉcut.
ÎnscrisoareapecareamtrimisͲoîndatade27februarie1957miͲamexprimat
teamacĉeditareacĉrԑiiQuestionsonDoctrinefusesepregĉtitĉpreaîngrabĉƔidupĉun
timpdestudiupreascurt.CĉrԑiledeacestfelnupotfiscrisepefugĉƔitrebuiepregĉtite
deoamenicareaustudiatsubiectuloviaԑĉîntreagĉƔiaupetrecutanidezilecercetând
Mĉrturiile.
Pe 7 martie 1957 am primit acest rĉspuns: „Am reԑinut observaԑia
dumneavoastrĉ:„Mĉtemcanucumvaconԑinutulcĉrԑiiîncursdepublicaresĉafecteze
credinԑanoastrĉ.”Cred,frateAndreasen,cĉnuestecazulsĉvĉîngrijoraԑipentruceea
cevaapĉreaîncarte.Eaesteverificatĉcugrijĉdecĉtreungrupdeoamenicapabiliîn
careavemceamaimareîncredere.Suntîncredinԑatcĉveԑifiîncântatderezultate.”
Înrĉspunsulmeudindatade1martie,îmiexprimamdinnoutemerilecuprivire
la conԑinutul cĉrԑii. ReferinduͲmĉ la un articol care apĉruse în numĉrul din februarie
1957alrevisteiMinistry,spuneam:„Încazulîncarecomitetulestedeacordcupĉrerile
publicateaici,trebuiesĉprotestezînmodulcelmaiserios.Pentrucĉacestepunctede
vedere nu sunt, în mod sigur, doctrine adventiste, ci  reprezintĉ pĉreri dobândite în
urma studiului superficial al câtorva pĉrԑi din scrierile sorei White, Ɣi nu reflectĉ
învĉԑĉtura generalĉ.” Încheiam cu urmĉtoarele cuvinte: „În acest mod îmi exprim
protestulîmpotrivacelorpublicateînacesttimpcuprivireladoctrinaispĉƔirii,Ɣidoresc
caprotestulmeusĉfiecunoscutdintimp.NupotsĉcredcĉuniidintrefraԑiinoƔtriau
fostîmpinƔiînacestimpasdedorinԑadeafiasemeneapopoarelor(bisericilor)dinjurul
nostruƔicĉamajunssĉfacemconcesiicaurmareapresiunilordinafarĉ.

Neprimindniciunrĉspuns,amscrisdinnoupedatade10mai1957:

„Spercĉaԑiînԑelescĉvorbescserios.Ammareîncredereîndumneavoastrĉ.În
cei peste Ɣaizeci de ani de colaborare oficialĉ cu biserica, unul din principalele mele
scopuriafostsĉinspirîncredereînSpiritulProfetic.Înultimiidoianiamvorbitde204
ori despre acest subiect. Am simԑit cĉ poporul nostru avea nevoie de ajutor, Ɣi am
încercatsĉͲlajut.Suntîngrozitdeceeaceparesĉnerezerveviitorul,dacĉDumnezeunu
nevaajuta.FiecaDomnulsĉvĉdeaînԑelepciuneƔicurajpentruafaceceeacetrebuie.”
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Dupĉ ce am intrat în posesia proceselor verbale confidenԑiale ale consiliului
White Estate, am urmat sfatul lui Hristos de a vorbi „cu el singur,” Ɣi am scris patru
scrisoripreƔedinteluiConferinԑeiGenerale.La26ianuarie1957amprimitacestrĉspuns:
„Sunt sigurcĉ putem avea toatĉ încrederea cĉ fraԑii delaWhite Estate vor acԑiona cu
prudenԑĉ în aceastĉ direcԑie Ɣi nu vor adopta poziԑii care ar putea crea încurcĉturi în
viitor. În mod sigur, frate Andreasen, nu existĉ nici o intenԑie de a ne amesteca în
scrierile sorei White. Le preԑuim nespus de mult. Referitor la cartea Questions on
Doctrine, daԑiͲmi voie sĉ vĉ asigur cĉ nu este lucrarea fraԑilor ale cĉror nume leͲaԑi
menԑionat. Este adevĉrat cĉ ei aucontribuit la aceastĉ lucrare, dar ea a fost luatĉ din
mâinile lor Ɣi este mai degrabĉ rezultatul muncii unui grup mai mare, decât opera
câtorvaoameni.”
La4iulie1957amrĉspunsprintrͲoscrisoaredincarecitez:„Mĉtemcĉvavenio
zi când aceastĉ problemĉ va ajunge la cunoƔtinԑa poporului. Aceasta va zdruncina
credinԑa întregii biserici. Desigur, unii se vor bucura cĉ, în sfârƔit, sora White a fost
lepĉdatĉ.AlԑiivorplângeƔivorstrigalaDumnezeupentrumângâiere,„Cruԑĉpepoporul
Tĉu,ƔinufacederuƔinemoƔtenireaTa!”Iarcândvomcĉdeaînproprianoastrĉplasĉ,
bisericile lumii se vor desfĉta! Vĉ rog, frate, aveԑi în vedere ca aceastĉ carte sĉ nu fie
publicatĉ. Ar fi fatal. Dacĉ acum nu are loc o lucrare de ispĉƔire în sanctuarul din cer,
atunci biserica ar putea sĉͲƔi recunoascĉ greƔeala deschis Ɣi cinstit, Ɣi sĉ suporte
consecinԑele.SĉodĉmdeopartepesoraWhite,Ɣisĉnumaiapĉrĉmcuipocriziescrierile
ei,iarînspateleaparenԑelorsĉpublicĉmaƔacevaƔisĉmaiƔipretindemcĉesteopera
ei.ÎncheiexprimânduͲmiînaltameaconsideraԑiepentrudumneavoastrĉ.Vĉstĉînainte
osarcinĉaproapecopleƔitoare,deafacefaԑĉceleimaimariapostaziipecarebisericaa
întâmpinatͲovreodatĉ.”
La 18 septembrie 1957 am primit aceastĉ comunicare: „Consider închisĉ
problemalacarevĉreferiԑi.Nucredcĉaveaԑidreptulsĉfolosiԑiproceseleverbaledela
White Estate aƔa cum aԑi fĉcutͲo. Procesele verbale sunt confidenԑiale Ɣi nu sunt
destinate uzului public. Sper sĉ nu ajungem niciodatĉ sĉ considerĉm cĉ oamenii ar
trebuicondamnaԑiƔipuƔisubdisciplinĉpentrucĉauvenitînainteacelorîndreptpentru
adiscutachestiunicareԑindelucrareaƔiînvĉԑĉturabisericii.”
La 27 septembrie 1957 am rĉspuns: „Mulԑumesc pentru scrisoarea
dumneavoastrĉdin18septembrie,încareafirmaԑicĉ„problemalacarevĉreferiԑieste
închisĉ.” Am cerut o investigaԑie. Dumneavoastrĉ aԑi respinsͲo. Aԑi ignorat persoanele
implicate,aԑispuscĉnuaveamdreptulsĉfolosescinformaԑiilepecareleͲamprimit,Ɣi
aԑi închis uƔa. DaԑiͲmi voie sĉ vĉ explic cĉ singurul mod în care am folosit informaԑiile
primiteafostsĉvĉinformezpedumneavoastrĉ,Ɣipenimenialtcineva.CealtcevaaƔfi
pututface?Aԑiafirmatcĉdacĉacesteinformaԑiiarfiajunsînmâiniledumneavoastrĉ,
nuleͲaԑififolosit.PermiteԑiͲmioprecizare.Euconsidercĉaceastĉsituaԑieconstituiecea
mai mare apostazie care a avut loc în biserica noastrĉ, Ɣi dumneavoastrĉ vreԑi sͲo
tĉinuiԑi! Iar acum aԑi închis uƔa. Nu cred, frate Figuhr, cĉ vĉ daԑi seama de gravitatea
situaԑiei. Poporul nostru nu va accepta nici o falsificare sau încercare de modificare a
Mĉrturiilor.Aceastalevainspiraunsimԑĉmântdeteamĉcĉcevanuesteînregulĉcucei
dinconducere.
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Citiԑidinnouscrisoareameadin12septembrie.Puteԑisalvasituaԑia,darnumai
dacĉveԑivreasĉcercetaԑiproblema.Sunteԑipepunctuldeadistrugebiserica.Mĉvoi
rugapentrudumneavoastrĉ.”
CorespondenԑameacuWashingtonͲulacontinuatpeaceastĉliniepânĉcând,la
16decembrie1957,amprimitacestultimatum:„Ei(ceidinpoziƜiadeconducere)vĉcer
sĉ încetaԑi aceastĉ activitate.” Trei zile mai târziu am primit urmĉtoarea completare:
„AceastavĉaƔeazĉînopoziԑiecubisericadincarefaceԑiparte,Ɣiînmodsigurvacrea
probleme în relaԑia dumneavoastrĉ cu biserica. Având în vedere toate acestea,
funcԑionarii despre care vͲam scris mai devreme vĉ cer sĉ încetaԑi activitĉƜile
dumneavoastrĉ.”
ÎntotacesttimpnumisͲapropusvreoaudienԑĉ.MisͲaordonatpurƔisimplusĉͲ
miîncetezactivitatea,Ɣi,implicit,amfostameninԑatcĉ,dacĉnuvoifaceaƔa,„negreƔit
vorapĉreaproblemeînrelaԑiadumneavoastrĉcubiserica.”NͲaexistatniciopropunere
deaudiere,misͲaordonatpurƔisimplusĉͲmiîncetezactivitatea.Fusesemcondamnat
fĉrĉdreptdeapel.Ameninԑareacĉnumelemeuarputeaajungesĉfieluatîndiscuԑie
spuneadestuldemult.NusͲapusproblemadacĉplângereameaeraîndreptĉԑitĉ.Eram
dejacondamnat;singuraproblemĉeracumvoifipedepsit.
AceastaîmiaduceamintedecelepublicateînEternity,ƔianumecĉfraԑiinoƔtriiͲ
au „explicat lui Mr. Martin cĉ în rândul lor (al adventiƔtilor) se aflĉ Ɣi unii extremiƔti,
dupĉcumexistĉlunaticiiresponsabiliînoricesegmentalcreƔtinismuluifundamental.”
Încontrastcuaceastĉextremĉ,eiauo„conducereînԑeleaptĉ,”referinduͲselaeiînƔiƔi.
NuƔtiucumsͲaucomportatconducĉtoriinoƔtrilaîntâlnirilecuevanghelicii,daraucreat
impresiacĉ„grupulmajoritaralconduceriiînԑelepte(care)estehotĉrâtsĉ„punĉfrânĉ”
membrilor care cautĉ sĉ susԑinĉ pĉreri diferite de cele ale conducerii responsabile a
denominaԑiunii”(EternityExtra,Septembrie1956,pagina2).
Invitcititorulsĉmeditezelaacestlucru.Avemoconducereînԑeleaptĉ–potrivit
propriei ei aprecieri. Avem, de asemenea, „lunatici iresponsabili.” Aceastĉ conducere
înԑeleaptĉ este hotĉrâtĉ sĉ opreascĉ pe „oricare membru care cautĉ sĉ susԑinĉ pĉreri
contrareceloraleconduceriiresponsabileabisericii.”
Prima datĉ când am citit acest lucru, nu miͲa venit sĉ cred. Am fost, timp de
cincizecideaniunmembruonorabilalbisericii,ocupândchiarpoziԑiiderĉspundere.Dar
fiindcĉamîndrĉznitsĉsusԑin„pĉreridiferitedecelealeconduceriiînԑelepteabisericii,”
amdevenitunuldintre„lunaticiiiresponsabili,”dintre„extremiƔtii”dinbisericĉ;Ɣi,fĉrĉa
fifostmĉcaraudiat,misͲaordonatsĉͲmiîncetezactivitateasauvoisimԑi„frânele”puse.
DacĉnuaƔaveaînfaԑamea,chiarînacestmoment,dovezile,miͲarfigreusĉcredcĉo
„conducere înԑeleaptĉ” ar încerca sĉ înĉbuƔe criticile Ɣi sĉͲi ameninԑe pe acei membri
carecautĉsĉsusԑinĉpĉreridiferitedecelealeconduceriiresponsabileabisericii.Chiar
aiciamajuns?Romaamersdoarpuԑinmaideparte.
Uniivorobiectacĉacesteasuntdoarspuseleevanghelicilordespreconducĉtorii
noƔtri.DarrĉmânefaptulcĉainoƔtrinͲauprotestatniciodatĉîmpotrivaacestoracuzaԑii.
Propriulmeucazaratĉclar,cĉfĉrĉvreocercetaresauvreoaudiere,aveamsĉfiuadus
înainteainstanԑei,nupentruoaudiere,cipentruaficondamnatfĉrĉafifostaudiat,de
cĉtreceicaresͲauerijatînposturadejudecĉtori.Reԑineԑicĉaceastaseîntâmplaînainte
deConferinԑaGeneralĉdin1958,înaintecanouateologiesĉfifostoficialacceptatĉƔi
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înainte ca biserica sĉ fi avut ocazia sĉ se pronunԑe asupra subiectului. Orice criticĉ
publicĉtrebuiasĉînceteze.Dacĉnuînceta,aveausĉaparĉnegreƔit„problemeînrelaԑia
dumneavoastrĉcubiserica.”Acestaeraunultimatum.
Cum am reacԑionat? Cum ar fi reacԑionat oricine. Era vorba de o uzurpare a
autoritĉԑii.Amscriscĉeramunomalpĉcii,ƔicĉaƔfipututficonvins,darnuameninԑat.
Credeam,ƔicredƔiacumcĉbisericaseaflĉînfaԑaapostazieiprezisedemult,cĉliderii
noƔtriauurmatexactliniaschiԑatĉînSpiritulProfeticƔicĉamodatoriedelacarenumĉ
poteschiva.ÎmiparefoarterĉucĉlideriinoƔtri,prinacԑiunilelor,auoferitduƔmanilor
noƔtri ocazia de a aduce reproƔuriîndreptĉԑite cauzei luiDumnezeu. În scrisorile mele
anterioare am menԑionat iar Ɣi iar cĉ duƔmanii noƔtri vor descoperi, mai devreme sau
maitârziu,slĉbiciuneanoastrĉƔivorprofitadeea.IͲamrugatpeconducĉtoriinoƔtrisĉ
îndreptegreƔelilefĉcute;darfĉrĉrezultat.Culegemacumceamsemĉnat.
În urmĉtoarea mea scrisoare am reluat eforturile, solicitând o audiere, nu
particularĉ,cipublicĉ,ƔidacĉsevaconsideracĉnuestebineaƔa,oaudiereparticularĉ,
darcaresĉfieînregistratĉƔisĉprimescƔieuocopieaînregistrĉrii.DarnuamreuƔit.Voi
prezentamaitârziumotivelepentrucarenuamreuƔitsĉobԑinoaudiereînregistratĉ.
AmfostîntrebatcemĉaƔteptsĉobԑin.Amprimitsutedescrisoriîncaremise
promitea sprijin dacĉ aveam sĉ fac anumite lucruri. Am rĉspuns la câteva scrisori, dar
îmi este imposibil fizic sĉ intru în corespondenԑĉ cu toԑi care miͲau scris. Am primit
multeindicaԑiiƔiinstrucԑiuni,darnͲamvrutsĉimplicpealԑii.MisͲauatribuittotfelulde
motive;separecĉuniioameninureuƔescsĉînԑeleagĉcĉaatribuimotiveînseamnĉa
judeca. De asemenea, unii nu pot sĉ înԑeleagĉ cĉ doctrina în sine este destul de
importantĉ pentru a furniza motive de protest. În aceste momente de crizĉ ar fi o
laƔitatedinparteameasĉnumĉridic,cuajutorulDomnului,împotrivacelorputernici.
Auvenitlaminetreidelegaԑiicareaustĉruitsĉfacceva„practic”.Eispuneaude
fapt aƔa: „Suntem alĉturi de dumneavoastrĉ, dar nu aԑi abordat problema în mod
practic.Înmomentulîncarenevomalĉturadumneavoastrĉesteposibilsĉnepierdem
poziԑia,ƔiprobabilaƔasevaîntâmpla(eifiindpastori).Dacĉaveԑicevasĉneoferiԑi,dacĉ
doriԑisĉporniԑioaltĉmiƔcarelacaresĉneputemalĉtura,vomvenicudumneavoastrĉ.
DarsĉpĉrĉseƔtitotulfĉrĉaaveavreoperspectivĉ,estenerealist.Nuveԑiobԑinenimic
pânĉnuveԑiaveacevadeoferit.”
LeͲam rĉspuns acestor oameni cĉ sunt adventist de ziua a Ɣaptea, cĉ nu
intenԑionezsĉiniԑiezoaltĉmiƔcareƔicĉnucontezpesusԑinereacelorcareprivescastfel
lucrurile.EinusuntfĉcuԑidintrͲunmaterialcaresĉpoatĉsĉrĉmânĉînpicioareîncrizele
carenestauînfaԑĉ.
SuntadventistdeziuaaƔapteaƔimĉbucurînadevĉr.Înceledinurmĉdreptatea
Ɣi adevĉrul vor învinge. Sper cĉ, dacĉ adevĉrul despre situaԑia prezentĉ va fi fĉcut
cunoscut,sevorgĉsibĉrbaԑiƔifemeicarevorprotestaƔivoraveasuficientĉinfluenԑĉ
pentru a efectua unele schimbĉri în organizaԑia noastrĉ care sĉ asigure încredinԑarea
slujbelorsfinteunoroamenicaresĉfiecredincioƔiadevĉruluidatsfinԑilordelaînceput.
Închei aceastĉ scrisoare salutânduͲvĉ din inimĉ pe toԑi. Urmĉtoarea mea
scrisoare, în legĉturĉ cu audierea, va fi interesantĉ. Pânĉ atunci, Domnul sĉ fie cu
dumneavoastrĉ.
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