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Minneapolis  și  mesajul  transmis  acolo,  încât  este 
imposibil  să  înțelegi  adevărul dacă nu  te  întâlnești 
cu el într‐un studiu serios al Sfintelor Scripturi sau în 
Spiritul  Profetic.  Cu  siguranță  există  atât de multă 
relativitate  în  aceste  povestiri,  încât  cuvintele 

următoare  trebuie  să ne dea de gândit:  „De ani de 

zile biserica privește la om și așteaptă mult de la om, dar 

nu privește la Isus, în care sunt centrate speranțele noastre  

și viața veșnică.”  Acesta  este  motivul  pentru  care 

Dumnezeu a intervenit oferind o soluție; „o mărturie 

care prezintă adevărul așa cum este el în Isus, care este 
solia îngerului al treilea în trăsături clare, distincte.”3  
  Un  al  treilea  argument  care dă  importanță 
evenimentului „Minneapolis 1888” este faptul că  în 

mod  repetat  „Duhul lui Dumnezeu a venit în cadrul 

întrunirii cu putere de convingere, în ciuda necredinței 

manifestate de unii dintre cei prezenți”4
.  A  fost  o 

dovadă  vie  a  faptului  că  Dumnezeu,  în  ciuda 
necredinței, se lupta să ducă poporului mesajul Său 
de pace și să‐i impresioneze inima. 
  Un  al  patrulea  argument  este  valoarea 

acestei  sesiuni:  „Conferința de la Minneapolis a fost 

ocazia de aur pentru toți cei prezenți, de a-și umili 

inimile înaintea lui Dumnezeu și de a primi pe Isus ca 
marele Învățător.”

5 Dar de ce ar fi fost numai pentru 
ei o sesiune valoroasă și nu ar putea fi și pentru noi, 

de vreme ce „după acea întâlnire, lumină abundentă și 

dovezi au fost dăruite cu îndurare, ca toți să poată 
înțelege adevărul.”

6? 
  Un  al  cincilea  motiv  care  ar  trebui  să  ne 
trezească  interesul  pentru  această  sesiune  a 
Conferinței Generale este faptul că persoana care a 

intrat  la  sfatul  lui  Dumnezeu  a  spus:  „nu pot uita 

niciodată experiența pe care am avut-o la Minneapolis, 

sau lucrurile care mi-au fost apoi descoperite în ceea ce 

privește spiritul  care a stăpânit pe oameni, cuvintele 
rostite, acțiunile făcute în ascultare de puterile celui 

rău.”
7 Experiența  lui Ellen White de  la Minneapolis, 

despre care a scris că are „acum un scop clar, să scriu 

experiența mea în deplinătatea ei imediat ce voi avea 

timp pentru aceasta, pentru ca aceste evenimente să fie 

înregistrate  în felul în care s-au petrecut”
8
  și 

descoperirile  făcute  de  Dumnezeu  în  viziuni,  sunt 
alte argumente  care  completează  lista de mai  sus, 
cu  atât  mai  mult  cu  cât  profetul  își  dorea  să 
vorbească  despre  evenimente  așa  cum  s‐au 

                                                            
3 Idem, 1338. 
4 Idem, 1344. 
5
 Idem, 1125. 

6
 Idem. 

7 Idem, 1043. 
8 Materialele 1888, Vol. 2, 620. 

petrecut, conștientă  fiind, probabil, că vor apare  și 
alte puncte de vedere. 

Pentru  a  înțelege  mai  bine  evenimentele 
petrecute  la  Minneapolis  în  1888,  dar  și  cele  de 
după,  trebuie  să  cunoaștem  unele  evenimente 
anterioare. Pe data de 8 mai 1890, Ellen White  i‐a 
trimis  o  scrisoare  președintelui  Conferinței 

Generale,  O.A.  Olsen,  căruia  i‐a  spus:  „Ei bine, eu 

stau în pat, bolnavă de malarie și reumatism care mai 

întâi mi-a atacat inima și apoi mi s-a împrăștiat în tot 

corpul. Nu simt nicio povară pentru propriul meu caz. 

Sunt mult prea bolnavă ca să încerc să-mi ridic puterea 

voinței sau să prezint lui Dumnezeu în credință cazul 

meu. Pur și simplu nu îmi pasă. Tânjesc după odihnă. 
Am luptat pentru victorie până ce am căzut rănită, 

străpunsă și schilodită, nu de armele dușmanului, ci de 
ale propriilor frați.”

9  Surprinzător!  Femeia  care  în 
scrierile  ei  insistase  ca  nimeni  să  nu  fie  slăbit  în 
luptă  și  să privească prin  credință  la Dumnezeu  se 
afla acum  în  imposibilitatea de a  cere  ceva pentru 
ea. Din cauza  fraților ei! Armele  fraților ei  fuseseră 
folosite  înainte  de  Minneapolis,  după  cum  se 
înțelege din afirmație ei, făcută în aceeași scrisoare: 

„Dar când bărbații care pretind a fi credincioși și sinceri 

în toate scopurile, se angajează alături de Satana să 

împiedice, să ducă în confuzie și să lase mințile 

nedumerite, să îi țină de partea vrăjmașului, așa cum a 

fost cazul de când am părăsit Europa și am călcat pe 

pământul american.”
10
 Cine saltă de bucurie la pasajul 

de mai sus, ca să arate că și Ellen White, ca și Ilie, a 
căzut  în  depresie,  se  ostenește  degeaba. 
Descurajarea ei nu a  ținut mult,  în data de 18 mai, 
sub ceea ce a  fost  indexat ca manuscrisul 24/1890, 

ea  spune:  „Noi trebuie să ne ținem întotdeauna strâns 

de Isus Hristos, pentru a fi continuu părtași de natură 

divină, având un interes personal profund față de aceia ce 

odată au fost prietenii noștri cei mai buni, dar care în 

timpul de ispită au ridicat călcâiul împotriva noastră. 

Iubirea lui Hristos nu trebuie stinsă din suflet. 

Prejudecata împotriva mea nu mă poate face să fiu ceea 

ce ei cred că sunt și eu nu voi simți asprime față de ei; 

dar când văd pe proprii mei frați în credință, oameni 

responsabili, lucrând în întuneric, mă doare inima. Ei 

nu m-au rănit pe mine, ci pe Domnul Isus care m-a 

împuternicit să duc mesajul Său pentru ei.”
11
  Ce  s‐a 

întâmplat de au putut oameni responsabili să îi facă 
profetului ceea ce i‐a făcut Izabela lui Ilie? Povestea 
începe  încă de când Ellen White era  în Europa12.  În 

                                                            
9
 Idem, 650. 
10
 Idem, 649 

11 Idem, 668. 
12 A stat în Europa între anii 1885‐1887. 
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timpul verii  lui 1885  în Healdsburg (California, SUA) 
a  început  o  redeșteptare  în  urma  unor  eforturi 
evanghelistice susținute de E.P. Daniels, dar care au 
fost interpretate cu totul diferit de către predicatori 
mai  experimentați  ca  J.H.  Waggoner  și  J.N. 
Loughborough  care  au  catalogat  experiența  ca 
„deziluzie”  și  „fanaticism”.  Despre  aceasta  Ellen 

White  a  scris:  „Din scrisori am motive să judec că la 

Healdsburg a început o lucrare bună. Cei care simt că 

este greșită și o condamnă, comit, cred eu, una dintre cele 

mai mari greșeli.”
13
  Și  nu  era  singura.  Președintele 

Conferinței  Generale,  Butler,  exact  prin  aceeași 
perioadă,  restrângea  din  cauza  „lipsei  de  fonduri” 
lucrarea  pe  care  biserica  trebuia  să  o  facă.  Am 
putea  aduce  în  discuție  mai  multe  astfel  de 
năzdrăvanii, dar nu  e  cazul  acestui  studiu. Punctul 
care ne interesează în mod special ‐ fără a considera 
că  celelalte  nu  ar  fi  și  ele  legate  în mod  special  ‐ 
pentru  că  e  legat  în  mod  direct  de  Minneapolis 
1888, e subiectul legii din Galateni. Care anume era 
problema?  În Galateni 3, Pavel vorbește  în versetul 
19  de  „legea  adăugată”,  iar  în  versetul  24  de 
„îndrumătorul  spre  Hristos”.  La  ce  se  refereau 
cuvintele  lui Pavel:  la  legea ceremonială sau  la cele 
zece  porunci  (legea morală)?  În  timpul  anilor  ’50,  
printre pionierii bisericii se ajunsese  la concluzia că 
este  vorba  de  legea  ceremonială  și  foloseau  acest 
argument  ca  să  arate  ca  fiind  greșită  poziția  celor 
care  spuneau  că  legea  nu  mai  trebuie  ținută.  În 
1854,  J.H.  Waggoner  publică  o  broșură  în  care 
spune  că  legea  e  cea  morală,  nicidecum 
ceremonială. Apare astfel o controversă, dar care se 
stinge repede. După câteva întâlniri la care participă 
și  James  și  Ellen  White,  ea  are  o  viziune  despre 
această  chestiune.  Ca  urmare  a  viziunii  îi  scrie  lui 
J.H. Waggoner  să  nu‐și mai  prezinte  ideile,  iar  ca 
urmare  a  acestei  viziuni  James  White  retrage 
broșura  lui  J.H. Waggoner de pe piață. Chestiunea 
este  rezolvată, dar  doar pentru  aproximativ  30 de 
ani.  Pe  11  septembrie  1884  într‐un  număr  din 
Semnele  timpului,  E.J.  Waggoner,  fiul  lui  J.H. 
Waggoner scrie un articol despre legea din Galateni 
lansând o ideea diferită de ceea ce se credea atunci 
și  anume  că  Galateni  3  se  referă  la  legea 
ceremonială. El continuă să‐și prezinte părerea și pe 
alte căi. Chestiunea este acceptată de către unii, dar 
respinsă dur de oameni  cu greutate  în biserică,  ca 
Uriah  Smith  și  G.I.  Butler.  A.T.  Jones  studia  și  el 
aceleași  chestiuni  ca  și  Waggoner  și  ajunsese  la 
aceleași  concluzii.  Ceea  ce  ei  scriau  și  învățau  a 
ajuns să devină „mărul discordiei”. Butler  îi scrie lui 

                                                            
13 Ellen G. White către W. C. White, Scrisoarea 35, 17 
noiembrie, 1885, nepublicată. 

Ellen White  informând‐o că doi  tinerei s‐au apucat 
să  învețe niște chestiuni diferite de ceea ce  fusese 
stabilit cu ani în urmă, idei contrare învățăturilor lui, 
ale  lui  James White, Uriah  Smith  și M.D. Canright. 
Ca  urmare  a  scrisorii  primite,  Ellen White  le  scrie 
celor  doi  tineri  în  ceea  ce  privește modalitatea  în 
care se procedează când există diferențe de opinii: 

„Am primit scrisori din partea unor persoane care 

frecventează Colegiul Healdsburg, în legătură cu 

învățăturile fratelui E.J. Waggoner despre cele două legi. 

Am scris imediat și am protestat față de faptul că se 

procedează contrar cu lumina pe care ne-a dat-o 

Dumnezeu în ce privește orice diferență de opinie […]”
14 

Această scrisoare nu a ajuns la cei inculpați și nu s‐a 

găsit  până  în  ziua  de  astăzi:  „[…] fără să primesc 

niciun răspuns la scrisoare. Probabil că scrisoare nu a 

ajuns niciodată la voi.”
15
  Waggoner  și  Jones, 

neprimind  scrisoarea,  au  continuat  să  prezinte 
ideile  lor. Butler, neprimind nimic de  la Ellen White 
îi mai scrie încă o dată. 

 În  cadrul  Conferinței  Generale  din  anul 
1886, Butler a oferit delegaților o broșură  intitulată 
„The  Law  in  the Book of Galatians:  It  is  the Moral 
Law,  or  Does  It  Refer  to  that  System  of  Laws 
Peculiarly  Jewish?”  care  era  în  mod  evident  un 
reproș față de poziția lui Jones și Waggoner în ceea 
ce privește  legea  și  îndreptățirea prin  credință.” A 
adus  chestiunea  în  fața  Comitetului  teologic  din 
cadrul Conferinței Generale și a scris câteva rezoluții 
încercând  să  oprească  apariție  oricărui material  al 
părții  opuse.  Față  de  cele  petrecute  atunci,  W.C. 
White, fiul lui Ellen White a declarat: „că a existat o 
dorință din partea unora,  ca Waggoner  și  Jones  să 
fie  condamnați  fără  să  fie  ascultați”16.  Pe  16 
noiembrie,  cu  două  zile  înaintea  începerii  Sesiunii 
Conferinței Generale, Butler  îi  scrie  încă o dată  lui 
Ellen White. Aceasta răspunde pe 18 februarie 1887 
trimițând  o  a  doua  scrisoare17  celor  doi  tineri  și 
copie  la Smith și Butler.  În cea de‐a doua scrisoare, 
care a ajuns  la cei doi, ea prezintă de mai multe ori 
frustrarea că nu mai găsește ce a scris în urmă cu 20 
de  ani  despre  subiect.  Chiar  în  introducerea 

scrisorii, ea afirmă: „Am de spus ceva, ce nu pot să vă 

spun. Am căutat în zadar să găsesc un articol scris acum 

aproape 20 de ani, despre legea adăugată. Am citit acest 
articole fratelui J.H. Waggoner. I-am spus atunci că mi-

a fost arătat că înțelegerea lui în ce privește legea, este 

incorectă și, în urma declarațiilor pe care i le-am 

                                                            
14 Materialele 1888, Vol. 1, 21. 
15
 continuarea paragrafului anterior. 

16
 Manuscripts and Memories on Minneapolis, p. 166 ‐ W. 

C. White către Dan T. Jones, 8 aprilie 1890. 
17 din care s‐a citat mai sus. 
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adresat, păstrează tăcerea în privința acestui subiect de 
mai mulți ani de zile.”18 Mai departe ea spune: „Dar 

acum câțiva ani am văzut că vederile fratelui J.H. 

Waggoner nu sunt corecte, motiv pentru care i-am citit 

ceea ce am scris. Subiectul, încă, nu este clar și distinct în 
mintea mea. Nu pot cuprinde subiectul, de aceea sunt 

convinsă nu numai că nu este momentul să fie prezentat, 

ci este și vătămător a o face.”
19  Jones  și  Waggener 

răspund  așa  cum  trebuie  la  solicitările  profetului 
făcând  ceea  ce  trebuie.  Jones  chiar  îi mulțumește 
pentru scrisoare, surpriză  însă,  în ceea ce‐l privește 
pe  președintele  Conferinței  Generale,  G.I.  Butler. 
Copia scrisorii trimise de către Ellen White celor doi 
urmează  să  fie  folosită de  el,  ca o  armă, pentru  a 
demonstra că profetul e de partea lui.  

În  timp  ce  o  scrisoare  în  care  președintele 
Conferinței Generale își manifesta bucuria călătorea 
spre Europa, Domnul  îi descoperea  lui Ellen White 
adevărul  despre  anul  care  1886.  Ea  nu  întârzie  să 
răspundă  pe  data  de  5  aprilie  1887,  printr‐o 
scrisoare  trimisă  „Iubiților  frați Butler  și  Smith”.  În 

ea  găsim  două  aspecte  foarte  importante:  1)  „Am 

trimis copii ale scrisorilor scrise către frații Waggoner și 

Jones către fratele Butler în legătură cu prezentarea, 
păstrarea în fața și scoaterea în evidență a unor subiecte 

asupra cărora există diferențe de opinii. Nu le-am trimis 
ca să faceți din ele arme pe care să le folosiți împotriva 

fraților menționați”,  2)  „Sunt tulburată; oricât aș 

încerca, nu pot să-mi amintesc ceea ce mi-a fost arătat în 

legătură cu cele două legi. Nu pot să-mi amintesc care a 
fost înștiințarea și avertizarea dată fratelui J.H. 

Waggoner în legătură cu acest subiect. Poate a fost un 

avertisment ca să nu-și scoată ideile în evidență în acel 

timp, întrucât era un mare pericol de dezbinare.”  Se 
pare  că  profetul  nu‐și  amintea  episodul  și  deci  nu 
părea  că  este  cu  siguranță  de  acord  cu  Butler  și 
Smith și de asemenea condamna modul în care ei se 
foloseau de  scrisoarea ei  către Waggoner  și  Jones. 

Ea continuă: „Nu vreau să folosiți scrisorile pe care vi le-

am trimis în așa fel încât să socotiți că ideile voastre sunt 

cu totul corecte și că ideile doctorului Waggoner și ale 

fratelui Jones sunt cu totul greșite.”  De multe  ori  ea 
sfătuise ca problemele care nu sunt clare și care pot 
produce  dezbinare  să  nu  fie  făcute  public,  dar  de 
această  dată  se  mersese  prea  departe  și  a  fost 

nevoită să afirme că  „ați adus atât de mult problema 

aceasta înaintea poporului, atât voi cât și doctorul 

Waggoner, încât acum trebuie tratată în mod cinstit și 

corect, în discuții pe față. […] Voi ați pus broșura 

voastră în circulație, corect este ca și fratelui Waggoner să 

                                                            
18 Materialele 1888, Vol. 1, 21. 
19 Idem, 23. 

i se dea aceeași șansă.”
20

 În  timp  ce  era  în  Europa 
Domnul  a  informat‐o  pe  Ellen White  cu  privire  la 
unele  lucruri.  Iată  de  spune  ea  despre  aceasta: 

„Problema aceasta (reacția unora după Conferința de la 

Minneapolis) mi-a fost pusă în față pe când mă aflam în 
Europa, prin imagini și simboluri, dar explicațiile mi-au 
fost date mai târziu, așa că nu am fost lăsată în întuneric 

cu privire la starea bisericilor noastre și a fraților noștri 

predicatori. Limbajul nu poate exprima povara și 

suferința sufletului meu. Am trecut prin frământări 

profunde și dureroase în Elveția, când mi-a fost 

prezentată conferința desfășurată la Battle Creek acum 
trei ani.”

21
 Scriindu‐i  lui Butler despre ce a văzut pe 

când  era  în  Europa  (Elveția),  ea  spune:  „Conferința 

aceea mi-a fost prezentată în timpul nopții. Ghidul meu 

mi-a spus: «Urmează-mă, am câteva lucruri pe care să 

ți le arăt.» El m-a făcut să fiu un spectator al scenelor pe 

care mi le-a descoperit din aceea întâlnire. Mi-a fost 

arătată atitudinea unora dintre predicatori în cadrul 

acelei întâlniri, îndeosebi atitudinea ta și pot să spun 
împreună cu tine, fratele meu, a fost o conferință cu 

adevărat teribilă.”
22

 În  viziune,  îngerul  i‐a  spus  că 
niciuna  din  părți  nu  are  dreptate  deplină. 
Dumnezeu  testa  caracterul poporului  Său  știind  că 
mai  departe  urma  să  aducă  asupra  poporului  o 
mare lumină, care avea nevoie de unitatea bisericii. 

Trebuie reținut că problema care a generat 
discordie  era,  în  primul  rând,  legea  din  Galateni. 
Aceste  probleme  teologice  erau  însoțite  de  altele 

ca:  „Am simțit o mare povară a sufletului pentru 

anumite cazuri, îndeosebi pentru unii predicatori  a 

căror stare îmi fusese prezentată și despre care știam că 

nu erau pregătiți să hrănească turma lui Dumnezeu dacă 

nu erau transformați prin harul divin și prin puterea lui 

Dumnezeu.”
23
 Dar problema era  și  la popor „Am fost 

alarmată de starea de lucruri care există, pentru că am 

știut datorită luminii pe care a binevoit Domnul să mi-o 

dea, că destul de puțini erau înaintea lui Dumnezeu  

într-o poziție în care să poată discerne nevoia  sufletului 

lor și să poată fi un ajutor și o binecuvântare pentru 

biserică.”
24
  Ea  continuă  prezentând  implicările 

credincioșilor dintr‐o anumită  localitate  în afacerile 

lumii arătând că „mințile lor absorbite de afaceri nu pot 

distinge între sacru și profan”25,  dar  situația  nu  era 
doar  locală,  ci generală, după  cum  se poate vedea 
într‐o  scrisoare  pe  care  Ellen White  a  trimis‐o  lui 

                                                            
20 Materialele 1888, Vol. 1, 32‐35. 
21 Idem, 222‐223. 
22
 Idem, 92‐93. 

23
 Idem, 48. 

24 Idem, 50. 
25 Idem, 51. 
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Butler  cu  patru  zile  înainte  de  debutul  sesiunii 

Conferinței Generale de la Minneapolis: „Bisericile au 

nutrit un spirit pe care Dumnezeu nu-l poate aproba.”
26

 
Creștin cu experiență și condusă de Dumnezeu, ea a 
putut  discerne  posibilele  reacții  față  de  ceea  ce 

Dumnezeu urma să transmită la Minneapolis: „Dacă 

nu-și umilesc sufletele înaintea lui Dumnezeu și nu vor 

avea cu totul alt spirit, vor respinge lumina lui 

Dumnezeu și vor urma o lumină falsă, spre ruina 

sufletului lor și a multor alte suflete.”
26 Confruntarea 

asupra  legii  din Galateni,  împreună  cu  acest  spirit 
manifestat  în  biserici,  poveri  la  care  se  adăuga  și 
faptul  că  mulți  pastori  nu  puteau  hrăni  poporul, 
forma  o  adevărată  coaliție  împotriva  adevărului, 
oricare ar fi fost el. 

Într‐o scrisoare trimisă nurori ei, Mary, Ellen 
White ne descoperă câteva aspecte importante care 
au  precedat  sesiunea.  Președintele  Conferinței 

Generale  i‐a  trimis  o  „scrisoare lungă, o producție 

ciudată de acuzații și învinuiri împotriva mea”
27

.  Dar 

acestea nu o  clinteau, ea  considerând  că  „a fost de 

datoria mea să vin aici.” În timp ce Butler se plângea 
în sinea  lui și  în scrisoarea pe care  i‐a trimis‐o pe 1 
octombrie 1888 lui Ellen White de faptul că acesta îl 
dojenise  și arăta  faptul că nu este de acord cu ea, 

împreună  cu  Uriah  Smith  erau  „foarte înclinați să 

oprească orice discuție asupra legii din Galateni.”
28
  Ea 

vedea  că  acest  lucru  „nu poate fi evitat”  și  dacă  ne 
aduce  aminte  de  sfaturile  date  pe  când  era  în 
Europa  și  pe  care  Butler  nu  le‐a  ascultat,  putem 
înțelege de ce. Se pare că discuția despre  legea din 
Galateni a avut  loc pe data de 15 octombrie,  cu 3 
zile  înainte  de  începerea  sesiunii,  în  cadrul  unor 
întâlniri pastorale. Ceea ce observa ea pe data de 14 

octombrie era că „printre delegați există un spirit bun și 

umil, din câte se poate vedea.”29 Nu vom intra în partea 
istorică  a  întâlnirilor pastorale  și  a  sesiunii,  ci  vom 
vedea  dacă  ce  „se  poate  vedea”  era  și  adevărat. 
Ellen White era conștientă de faptul că indiferent ce 
probleme vor apare  în viața bisericii, acestea vor  fi 
depășite de cei care  își pun pe deplin  încrederea  în 

Dumnezeu: „Nu trebuie să fim neliniștiți și tulburați, ca 

și cum numai noi ar trebui să administrăm această 

lucrare. Domnul stă la cârmă. Cel Infinit ține în mâna 

lui întreaga mașinărie”
30

. Conferința  de  la 
Minneapolis  este  încă  un  subiect  de  dezbatere 
aprins și poate că lucrurile s‐ar așeza dacă fiecare ar 

                                                            
26 Idem, 96. 
27
 Idem, 66. 

28
 Idem, 67. 

29 Idem, 68. 
30 Idem, 71. 

fi  dispus  să  lase  lucrurile  așa  cum  le‐a  scris  Ellen 
White.  Părerea  ei  este  cu  mult  mai  importantă 
decât cea a unui istoric, pentru că ea a putut vedea 
lucrurile dintr‐o perspectivă mai  largă. Următoarele 
paragrafe  arată  ce  scria  ea  în  timpul  întâlnirilor 
pastorale31 ce au precedat sesiunea, întâlniri la care 
a participat și uneori a și vorbit. 

Pe data de 14 octombrie ea îi scria lui Butler 

următoarele:  „în general, spiritul și influența 

predicatorilor care au venit la această întâlnire , este de a 

înlătura lumina. Îmi pare rău că inamicul are putere 
asupra minților voastre, încât să vă conducă să luați 

astfel de poziții. […] Spiritul care controlează atitudinea 

multora în cadrul acestei conferințe, dovedește că sunt 

conduși de un alt spirit. […] Cum pot fi atât de liniștiți 

cei care spun că sunt conduși de Dumnezeu, când biserica 

este atât de lipsită de harul lui Hristos, mă umple de 

uimire! […] Spiritul care predomină la această întâlnire 

nu este spiritul lui Hristos.”
32
  Atitudinea președintelui 

Conferinței Generale,  chiar dacă nu  era prezent  la 
întâlniri,  fiind  bolnav,  se  rezumă  foarte  bine  în 

cuvintele: „nimeni să nu aibă impresia că poziția lui de 

președinte, fie al Conferinței Generale, fie al unei 
Conferințe locale, îi acordă o putere cât de mică asupra 

conștiinței altora.”. Pe 15 octombrie Ellen White mai 
scrie  o  scrisoare  către  Butler  pe  care  o  încheie 
astfel:  „Nu  ezit  nici  un  pic  să  afirm  că  în  cadrul 
acestei  întâlniri  a  fost  introdus  spiritul,  nu  de  a 
căuta să fie primită lumina, ci de a baricada calea ca 
nu  cumva  vreo  rază  să  pătrundă  în  inimile  și  în 
mințile poporului prin vreun alt  canal decât  cel pe 
care voi ați hotărât că este canalul potrivit.”33  

În dimineața de 18 octombrie, în mesajul de 
dimineață pe care l‐a adresat delegaților prezenți la 
sesiune,  cunoscând  experiența  ultimelor  zile  de 
institute  pastorale,  precum  și  viața  bisericii  în 

general, profetul a spus: „Foarte mulți sunt mulțumiți 

cu o cunoaștere superficială a adevărului. Adevărurile 

prețioase pentru timpul de față sunt prezentate atât de 

clar în publicațiile noastre încât majoritatea se simt 

satisfăcuți și nu cercetează personal Scripturile. Ei nu 

meditează asupra afirmațiilor făcute și nu pun fiecare 

propoziție în fața legii și a mărturiei, ca să vadă dacă 

ideile corespund cu Cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea 

nu simt că este esențial pentru ei să compare verset cu 

verset și cele spirituale cu cele spirituale. De aceea ei nu 

cresc în harul și în cunoștința adevărului, după cum le 

este oferit privilegiul. […] Sunt mulți pastori care nu au 

                                                            
31
 Acestea au început pe 10 octombrie și au ținut alte 

șapte zile. 
32 Materialele 1888, Vol. 1, începând cu pagina 86. 
33 Idem, 115. 
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fost convertiți niciodată.”
34

   În  dimineața  următoare 

adresează  delegaților  următoarele  cuvinte:  „După 

lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pot să spun că 

nici jumătate dintre cei care afirmă a crede adevărul 

prezent, nu au o înțelegere profundă a soliei îngerului al 

treilea.”
35

 În  aceeași  cuvântare,  cu puțin  înainte de 
declarația citată,  încearcă să  impresioneze delegații 

spunându‐le un adevăr înfricoșător: „îngerii sunt aici, 

pentru a măsura templul lui Dumnezeu și pe cei ce se 

închină în el. Istoria acestei conferințe va fi prezentată 

înaintea lui Dumnezeu. Fiecare adunare este 
înregistrată: spiritul manifestat, cuvintele rostite, 

acțiunile făcute, toate sunt notate în cărțile din cer.”
36
 Ce 

s‐a  înregistrat în cărțile din ceruri  la aceea sesiune? 

Într‐un discurs ținut pe 21 octombrie ea spune: „M-

a durut sufletul  să aud atâtea ironii și glume, atât 

printre tineri cât și printre cei în vârstă, pe când erau la 

masă. M-am întrebat dacă acești oameni își dau seama 

că lângă ei este un străjer care este dezgustat de spiritul 

lor și de influența pe care ei o exercită și care le-a 

înregistrat cuvintele și acțiunile?”
37
  Pe  24  octombrie, 

după  șase  zile  de  sesiune,  în  cuvântarea  de 
dimineață  Ellen  White  se  adresează  delegaților 

începând  astfel:  „Conferința noastră se apropie de 

încheiere și încă nu a fost făcută nicio mărturisire. Nu s-

a dat nicio posibilitate Duhului lui Dumnezeu ca să 

intre. M-am întrebat care este folosul adunării noastre 
aici laolaltă și de ce a trebuit să vină aici frații noștri 

pastori, dacă au venit doar ca să îndepărteze de popor 

Duhul lui Dumnezeu. Am sperat că se va produce aici o 

întoarcere către Domnul. Probabil că voi simțiți că aveți 

tot ce vă trebuie. […] Dacă pastorii nu vor să primească 

lumina, vreau să dau poporului o șansă; poate că ei o vor 

primi.”
38
 În același discurs aduce în discuție faptul că 

nu‐și  amintea  ce  a  spus  tatălui  lui Waggoner  și  a 
pierdut  manuscrisul  despre  care  vorbea  Butler. 
Pierderea era  interpretată  în felul următor de către 

ea: „De ce a trebuit să pierd manuscrisul și de ce, de doi 

ani, nu pot să-l găsesc? Dumnezeu are un scop cu 

aceasta.”
39
  Tot  la  Minneapolis  ea  spune:  „Doctorul 

Waggoner ne-a vorbit într-o manieră deschisă. Există 

lumină prețioasă în ceea ce ne-a spus. […] De un lucru 

sunt sigură: ca și creștini nu aveți dreptul de a întreține 

sentimente de dușmănie, de asprime și prejudecată față de 

doctorul Waggoner, cel ce și-a prezentat vederile într-o 

manieră clară, deschisă, așa cum trebuie să o facă un 

                                                            
34 Idem, 117. 
35 Idem, 120. 
36
 Idem. 

37
 Idem, 137. 

38 Idem, 151. 
39 Idem, 153. 

creștin. Dacă greșește, ar trebui să-i arătați din Cuvântul 
lui Dumnezeu, în mod creștin, calm și rațional, unde este 

în afara învățăturilor Bibliei. Dacă nu puteți face 

aceasta, nu aveți dreptul,  ca și creștini, să vă legați de 

lucruri mărunte, să criticați, să lucrați în întuneric, să 
prejudiciați mințile altora cu nemulțumirile voastre. 

Acesta este felul de a lucra al lui Satana.”
40 Mesajul 

prezentat  de  Waggoner  la  Minneapolis  „se 

armonizează perfect cu lumina pe care Dumnezeu a 
binevoit să mi-o dea de-a lungul anilor întregii mele 

experiențe.”
41

, dar era evident că mesajul nu putea fi 

primit pentru că „este cert că mulți au venit la această 

conferință cu impresii false și cu păreri pervertite. Ei au 

închipuiri fără fundament în adevăr.”
42
  Mesajul 

prezentat a fost „lumină prețioasă, nu o lumină nouă, 

ci lumina cea veche ce a fost pierdută din vedere de către 
multe minți, însă care acum strălucește în raze clare.”43 
Se pot  spune mai multe,  însă  scopul  articolului de 
față  este  acela  de  a  scoate  în  mod  indirect  în 
evidență  faptul  că  Materialele  1888  sunt 
importante  și  este  necesar  să  fie  citite  de 
adventistul  care  trăiește  astăzi  conștient  că 

„Dumnezeu își va retrage Duhul Său dacă adevărul nu 

este acceptat.”44  Ne  apropiem  de  încheierea 

conferinței,  iar  Ellen White  spera  că  „nimeni nu va 

pleca de la această conferință repetând declarațiile false ce 

au fost circulate aici sau purtând cu ei spiritul ce s-a 

manifestat aici”45.  Însă,  apropiindu‐ne de  încheierea 
acestui  articol,  trebuie  notate  câteva  aspecte 

deosebit  de  importante:  1)  „La conferința aceasta 

semănăm semințe ce vor produce o recoltă, iar rezultatul 
va dura cât veșnicia.”

46
;  2) Dacă  cu  doi  ani  în  urmă 

„Isus a fost întristat și abuzat în persoana sfinților Săi”, 

acum „conferința la care luăm parte este cea mai tristă 

experiență din viața mea.”
47 Tristețea  ei  era 

amplificată  și  de  faptul  că  „se pare că Satana are 

putere să-mi împiedice lucrarea în mare măsură și 

tremur, gândindu-mă ce s-ar fi petrecut la această 

conferință dacă nu am fi fost aici.”
48 E vorba despre ea 

și  fiul  ei, Willie.  3) Mai mult,  „Mărturia mea a fost 

ignorată. Niciodată, în toată experiența vieții mele nu 

am fost tratată așa cum am fost tratată la această 

                                                            
40 Idem, 163‐164. 
41 Idem, 164. 
42 Idem, 165. 
43 Idem, 174‐175. 
44 Idem, 124. 
45
 Idem, 175. 

46
 Idem, 174. 

47 Idem, 179. 
48 Idem, 184. 
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conferință.”
49

, „am devenit subiectul remarcilor și al 
criticilor”50

. Se pare că poporul se opusese mesajelor 

trimise  prin  profet,  că  „exista o împotrivire fermă și 

hotărâtă față de orice aș fi putut spune”
51
, „era evident că 

de ani de zile un anumit spirit era în acțiune pentru a 

produce această stare de lucruri. Nu s-a schimbat totul 

dintr-o dată.”
52. Opoziția față de mesaje era  însoțită 

de neîncredere în profet, dar de ce? „Ei și-au pierdut 

încrederea în sora White, nu pentru că sora White s-ar fi 

schimbat, ci pentru că un alt spirit i-a luat în stăpânire și 

îi controlează.”
53

 4)  „Am insistat să se dea pe față un 

spirit corect, creștin, așa cum manifestase fratele E.J. 

Waggoner în toate prezentările sale […]. Așa cum E.J. 

Waggoner s-a purtat ca un gentleman creștin…”
54. 

„Fratele Waggoner a vorbit deschis, fără să facă aluzie la 

personalități, fără să lovească sau să ridiculizeze pe 
cineva. El a susținut subiectul așa cum trebuie să o facă 

un gentleman creștin”
55

. 5) „Binecuvântarea bogată a lui 

Dumnezeu a fost peste conferința aceea, dar Domnul nu 

a putut să lucreze asupra inimilor atât de pline de opinii 

greșite în legătură cu soliile Sale și atât de baricadate 

împotriva lor.” 6) Nu în ultimul rând, dar deosebit de 
important  este  faptul  că,  nu  numai  că Duhului  lui 

Dumnezeu i s‐a opus rezistență ci și că acesta „a fost 

insultat și lumina respinsă.”
56

  
Pentru cât  timp, de către cine? Un  răspuns 

parțial,  dar  suficient,  îl  găsim  în Materialele  1888. 
Dorința profetului, exprimată  într‐o scrisoare pe 18 

ianuarie  1889:  „Tânjesc după o armonie perfectă cu 

frații mei, dar trebuie să fac lucrarea pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu, chiar dacă aceasta mă desparte de frații mei 

și de prieteni.”
57

, părea că nu impresionează nici după 

ani de zile: „Cred că nu am dezvăluit întreaga lucrare 

care m-a adus în Australia. Poate niciodată nu veţi 

înţelege pe deplin problema. Domnul nu a fost implicat în 

plecarea noastră din America. El nu a descoperit că a fost 

voia Lui că eu să părăsesc Battle Creek. Domnul ar fi 

dorit că Willie White, mama lui şi conlucrătorii ei să 

rămână în America și dacă percepția ta spirituală ar fi 

înțeles adevărata situație, nu ai fi îngăduit mișcările 

făcute. Dar Domnul citește inimile tuturor. A existat o 

aşa de mare dorinţă ca noi să plecăm, încât Domnul a 

îngăduit ca aceasta să se întâmple. Cei care au fost obosiţi 

                                                            
49 Idem, 187. 
50 Idem, 218. 
51 Idem, 225. 
52 Idem, 226. 
53 Idem, 226. 
54
 Idem, 219‐220. 

55
 Idem, 222. 

56 Materialele 1888, Vol. 4, 1494. 
57 Materialele 1888, Vol. 1, 242. 

de mărturiile prezentate au fost lăsaţi fără persoanele 
care au prezentat aceste mărturii. Separarea noastră de 

Battle Creek a avut scopul de a lăsa oamenii să urmeze 

voinţa şi calea lor, pe care ei o considerau superioară căii 

Domnului. Rezultatul este în fața ta. […] Nu a fost 
Domnul cel care a plănuit acest lucru. Eu nu am primit 

nicio rază de lumină de a părăsi America.”
58 

Ce  se  întâmplase, printre altele, de a ajuns 
Ellen White în Australia? În noaptea de 3 noiembrie 
1890  Ellen White  primește  o  viziune  cunoscută  ca 
viziunea de  la  Salamanca.  Jurnalul  ei,  la data de 4 
noiembrie  arată  că  nu  mai  reținea  viziunea  în 
întregime, fapt confirmat și de câteva încercări de a 
o  prezenta  în  public. Martie  1891,  în  timpul  unei 
sesiuni a Conferinței Generale, Ellen White încearcă 
să vorbească despre viziunea de  la Salamanca, dar 
nu  reușește.  În seara de pe 7 martie, după apus, a 
avut  loc  o  întâlnire  cu  ușile  închise.  La  ea  au 
participat  și oameni care au  rămas  în opoziție  față 
de  solia  de  la  Minneapolis  și  care  doreau  să‐și 
promoveze planurile „lor”. În aceea întâlnire au luat 
câteva decizii care înjoseau poporul lui Dumnezeu și 
făceau rău lucrării. Imediat după decizia lor un înger 
a  coborât  în  camera  profetului.  Era  timpul  ca 
aceasta  să dea pe  față  ceea  ce  i  se descoperise  la 
Salamanca.  După  întâlnirea  cu  ființa  cerească  a 
mers  la birou de unde  și‐a  luat  însemnările a  ceea 
ce  i  se  arătase.  În  vreme  ce  scenele  i  se  repetară, 
profetul  scrisese  în  detaliu  viziunea.  Câteva  ore 
după  aceea  fiul  ei  trecea  pe  lângă  camera  ei, 
mergând spre locul întâlnirii de dimineață (5:30) și a 
observat  lumina aprinsă. Știind că Ellen White nu a 
intenționat să meargă  la  întâlnire și chiar  îi spusese 
președintelui Olsen aceasta, a intrat să verifice dacă 
este  totul  bine  cu mama  lui.  Ea  i‐a  spus  că  a  fost 
trezită  de  un  înger  în  jur  de  ora  3  și  a  fost 
însărcinată  să  le  spună  lucrurile  descoperite  cu 
patru luni  în urmă  la Salamanca. A mers  la  întâlnire 
și a  început să vorbească. Cei prezenți  la  întâlnirea 
cu  ușile  închise  s‐au  cutremurat,  ea  descria  în 
detaliu  întâlnirea  lor,  ceilalți  nu  înțelegeau  despre 
ce este vorba. În cele din urmă, un vinovat se ridică 
și mărturisește  că profetul a văzut o  realitate  cu 4 
luni  înainte  să  se  întâmple.  În  trei  săptămâni de  la 
această  stânjenitoare  situație  Comitetul  pentru 
Misiuni Externe decide trimiterea lui Ellen White și a 
fiului ei în Australia, departe de Battle Creek.  

 
Nu  este normal  să o  lăsăm pe  Ellen White 

departe  de  viața  noastră  spirituală,  departe  de 
cunoștințele noastre. Ea a  fost  trimisă cu un mesaj 
clar.  În ceea  ce privește Minneapolis 1888  scrierile 

                                                            
58 Materialele 1888, Vol. 4, 1622‐623. 
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ei, deși stânjenitoare, rămân singura sursă sigură și 
serioasă  a  ceea  ce  a  fost  acolo,  înainte  și  după. 
Orice articol sau carte care schimbă ceea ce spune 
ea duce la o înțelegere greșită.  

Consecințele de la Minneapolis sunt veșnice 
și au afectat poporul  lui Dumnezeu. De aceea este 
important  să  lăsăm  la  o  parte  orice  tabu  despre 
acest  subiect  și  să  începem  un  studiu  serios  al 
scrierilor  lui  Ellen White  despre  acest  trist  episod 
din viața bisericii. 


