O DECLARAğIE A LUI ELLEN G. WHITE 1
în jurul anului 1908

Fratele Will Ross (acum decedat) a fost un prieten personal de-al meu, úi o cunoútinĠă
de aproximativ patruzeci úi cinci de ani. În părtăúia Bisericii noastre am petrecut frecvent
Sabatul nostru după-amiaza discutând experienĠele sale în mesaj, úi conversaĠiile sale cu
doamna Ellen G. White.
În jurul anului 1908, în timp ce era în Loma Linda úi trăia în apropierea sorei White,
el o însoĠea frecvent pe ea în plimbările ei, úi discutau mesajul úi evenimentele viitoare. La
unul din aceste plimbări împreună, úi în timp ce aúteptau la depozitul căii ferate din Loma
Linda în compania sorei McInterer úi a prezbiterului D. E. Robinson (soĠul nepoatei ei),
sora White le-a relatat lor trei despre furtuna de persecuĠie care va veni asupra Bisericii
Adventiste de Ziua a ùaptea. Will Ross mi-a relatat după cum urmează:
„Sora White ne-a spus, cum am stat noi trei acolo pe platforma depozitului
căii ferate, că o furtună teribilă de persecuĠie 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 ùaptea vizibil. Ei, ca úi ucenicii, l-au părăsit pe Hristos úi au fugit. ToĠi cei
care au căutat poziĠii nu au mai fost văzuĠi niciodată. După furtună a fost un
calm. Apoi adventiútii au apărut ca o turmă mare de oi care au fost fără păstori.
Ei toĠi s-au unit în rugăciune sinceră pentru ajutor úi înĠelepciune, úi Domnul le-a
răspuns lor ajutându-le să-úi aleagă lideri între ei, care nu au căutat niciodată
poziĠii înainte. Ei s-au rugat cu sinceritate pentru ajutorul Duhului Sfânt, care a
fost turnat asupra lor, făcându-le pe deplin pregătiĠi pentru a servii. Apoi ei au
mers mai departe „luminos ca luna, strălucitor ca soarele úi teribil ca o armată
cu steaguri” pentru a da mesajul la toată lumea.”
„Am fost uimit, úi am întrebat dacă este aplicat la Loma Linda, cum noi ne
uitam în acest fel. Sora White a răspuns la întrebarea mea afirmând că aceasta se
aplică confesiunii în întreaga lume. M-a uimit atât pe mine, că nu am pus mai
multe întrebări.”
Will Ross, Boulder, Colorado
În anul 1943, prezbiterul D. E. Robinson a fost în vizită la bisericile din Colorado.
Am servit ca prezbiter la amvon în acel Sabat în care prezbiterul Robinson a vizitat úi a
vorbit la Biserica Adventistă de Ziua a ùaptea din Boulder, úi avea cu el Biblia mare pe
care sora White a avut-o în mâna ei úi a răsfoit prin ea în timpul uneia dintre viziunile ei.
La încheierea serviciului, fratele Ross a vorbit cu prezbiterul Robinson úi l-a întrebat
pe el dacă el îúi aminteúte atunci când el úi prezbiterul Robinson, úi sora McInterer au stat
pe platforma depozitului vizitând cu sora White, úi a relatat despre uraganul teribil de
persecuĠie care va veni asupra Bisericii Adventiste de Ziua a ùaptea?
Prezbiterul Robinson a răspuns: „Da, frate Ross, îmi amintesc”.
Aúa că am documentat acest răspuns în 15 ianuarie 1946. Nedorind să uit această
naraĠiune importantă care mi-a fost relatată de fratele Ross, am discutat-o frecvent cu el în
anii de mai târziu, iar declaraĠia lui nu a variat niciodată.
[semnat] – Elmer M. Johnson

1
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