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O DECLARA IE A LUI ELLEN G. WHITE 1

în jurul anului 1908 

Fratele Will Ross (acum decedat) a fost un prieten personal de-al meu, i o cuno tin
de aproximativ patruzeci i cinci de ani. În p rt ia Bisericii noastre am petrecut frecvent 
Sabatul nostru dup -amiaza discutând experien ele sale în mesaj, i conversa iile sale cu 
doamna Ellen G. White. 

În jurul anului 1908, în timp ce era în Loma Linda i tr ia în apropierea sorei White, 
el o înso ea frecvent pe ea în plimb rile ei, i discutau mesajul i evenimentele viitoare. La 
unul din aceste plimb ri împreun , i în timp ce a teptau la depozitul c ii ferate din Loma 
Linda în compania sorei McInterer i a prezbiterului D. E. Robinson (so ul nepoatei ei), 
sora White le-a relatat lor trei despre furtuna de persecu ie care va veni asupra Bisericii 
Adventiste de Ziua a aptea. Will Ross mi-a relatat dup  cum urmeaz :

„Sora White ne-a spus, cum am stat noi trei acolo pe platforma depozitului 
c ii ferate, c o furtun  teribil  de persecu ie va veni, la fel ca un uragan, care 
va sufla jos fiecare obiect care va sta în picioare. Nu a fost nici un Adventist de 
Ziua a aptea vizibil. Ei, ca i ucenicii, l-au p r sit pe Hristos i au fugit. To i cei 
care au c utat pozi ii nu au mai fost v zu i niciodat . Dup  furtun  a fost un 
calm. Apoi adventi tii au ap rut ca o turm  mare de oi care au fost f r  p stori.
Ei to i s-au unit în rug ciune sincer  pentru ajutor i în elepciune, i Domnul le-a 
r spuns lor ajutându-le s - i aleag lideri între ei, care nu au c utat niciodat
pozi ii înainte. Ei s-au rugat cu sinceritate pentru ajutorul Duhului Sfânt, care a 
fost turnat asupra lor, f cându-le pe deplin preg ti i pentru a servii. Apoi ei au 
mers mai departe „luminos ca luna, str lucitor ca soarele i teribil ca o armat
cu steaguri” pentru a da mesajul la toat  lumea.” 

„Am fost uimit, i am întrebat dac  este aplicat la Loma Linda, cum noi ne 
uitam în acest fel. Sora White a r spuns la întrebarea mea afirmând c  aceasta se
aplic  confesiunii în întreaga lume. M-a uimit atât pe mine, c  nu am pus mai 
multe întreb ri.”

Will Ross, Boulder, Colorado 

În anul 1943, prezbiterul D. E. Robinson a fost în vizit  la bisericile din Colorado. 
Am servit ca prezbiter la amvon în acel Sabat în care prezbiterul Robinson a vizitat i a 
vorbit la Biserica Adventist  de Ziua a aptea din Boulder, i avea cu el Biblia mare pe 
care sora White a avut-o în mâna ei i a r sfoit prin ea în timpul uneia dintre viziunile ei. 

La încheierea serviciului, fratele Ross a vorbit cu prezbiterul Robinson i l-a întrebat 
pe el dac  el î i aminte te atunci când el i prezbiterul Robinson, i sora McInterer au stat 
pe platforma depozitului vizitând cu sora White, i a relatat despre uraganul teribil de 
persecu ie care va veni asupra Bisericii Adventiste de Ziua a aptea?

Prezbiterul Robinson a r spuns: „Da, frate Ross, îmi amintesc”. 
A a c  am documentat acest r spuns în 15 ianuarie 1946. Nedorind s  uit aceast

nara iune important  care mi-a fost relatat  de fratele Ross, am discutat-o frecvent cu el în 
anii de mai târziu, iar declara ia lui nu a variat niciodat .

[semnat] – Elmer M. Johnson 

                                           
1 „Viziunea din sta ia de tren din Loma Linda” de Elmer M. Johnson 
(„Loma Linda train station vision” by Elmer M. Johnson) 


