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Frate Jacobs,

Viziunea mea pe care ați publicat-o în The Day-Star a fost scrisă sub un profund 
simțământ al datoriei, față de dumneavoastră, și nu mă așteptam să o publicați. 
Dacă m-aș fi gândit măcar o dată că ea va fi răspândită numeroșilor cititori ai 
ziarului dumneavoastră, aș fi fost mai precisă și aș fi adăugat unele lucruri care au 
rămas nespuse. Deoarece cititorii ziarului The Day-Star au aflat o parte din ceea ce 
Dumnezeu mi-a descoperit, și deoarece partea care a rămas nescrisă este de vastă 
importanță pentru sfinți, vă cer cu umilință să publicați și această parte în ziarul 
dumneavoastră. Dumnezeu mi-a arătat următoarele, acum un an chiar în luna 
aceasta:

 

„Am văzut un tron, iar pe el stăteau Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos… Înaintea 
tronului se aflau poporul advent, biserica și lumea. Am văzut o grupare plecată în 
fața tronului, profund interesată, în timp ce toți ceilalți erau dezinteresați și 
nepăsători.

„Cei care erau plecați înaintea tronului trimiteau rugăciunile și priveau la Isus, 
iar El privea la Tatăl și părea că discută cu El. Atunci o lumină se cobora de la Tatăl 
la Fiul Său, și de la Acesta la adunarea plecată în rugăciune. Apoi am văzut o 
puternică lumină venind de la Tatăl asupra Fiului, iar de la El a fost trimisă asupra 
tuturor celor aflați înaintea tronului. Dar puțini au primit acea lumină. Mulți s-au 
retras de sub ea, și imediat i s-au împotrivit. Alții erau nepăsători și nu au prețuit 
lumina, iar aceasta s-a depărtat de la ei. Unii au apreciat-o, și s-au alăturat celor 
care erau plecați în rugăciune înaintea tronului…

„Am văzut pe Tatăl ridicându-se de pe tron și, într-un car de foc, intrând în 
Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea, și așezându-se. Am văzut acolo scaune de 
domnie pe care nu le văzusem mai înainte. Apoi L-am văzut pe Isus ridicându-se 
de pe tron, iar cei mai mulți dintre cei plecați înaintea tronului s-au ridicat 
împreună cu El. Nu am văzut nicio rază de lumină trecând de la Isus la mulțimea 
nepăsătoare după ce S-a ridicat El, iar ei au fost lăsați în întuneric deplin.



„Cei care s-au ridicat împreună cu Hristos își țineau privirile ațintite asupra Lui 
pe când părăsea tronul, iar El i-a condus puțin; apoi El a ridicat brațul, și s-a auzit 
vocea Lui spunând: ‘Așteptați aici, Eu intru la Tatăl să primesc împărăția. Păstrați 
hainele neîntinate, iar Eu Mă voi întoarce de la nuntă, și vă voi lua cu Mine’…

„Apoi Isus mi-a arătat deosebirea dintre credință și sentimentalism.

„Am văzut pe cei care s-au ridicat împreună cu Isus trimițându-și credința în 
Sfânta Sfintelor la Isus și rugându-se: ‘Tată, dă-ne duhul Tău!’ Atunci Isus a suflat 
peste ei Duhul Sfânt. În acea suflare se găsea lumină, putere, și multă dragoste, 
bucurie și pace.

„M-am întors să privesc la gruparea care rămăsese plecată înaintea tronului. Ei 
nu știau că Isus a plecat. Satana s-a prezentat așezat pe tron, încercând să ducă mai 
departe lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind spre tron și rugându-se: ‘Tată, 
dă-ne duhul Tău!’ Atunci Satana a suflat asupra lor influența lui nesfântă. În ea era 
lumină și multă putere, dar nu dragoste scumpă, bucurie și pace. Scopul lui Satana 
era să-i țină în amăgire, și să-i atragă înapoi prin amăgire pe copiii lui Dumnezeu.

„Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care se rugau lui Isus 
în Sfânta Sfintelor, și mergeau să se alăture celor dinaintea tronului; și imediat 
primeau influența nesfântă a lui Satana” (Viziunea avută în februarie 1845; 
publicată inițial în The Day-Star, 14 martie 1846).

***

Iată un link în care viziunea este redată complet (în original).

Alte articole la același subiect aici, aici și aici. Vezi, de asemenea, serialul video Nunta 
Mielului.
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