
Sfârşitul celor 2 300 de zile

Revista Day-Star, Martie 14, 1846, Ellen White catre fratele Jacobs.

Viziunea pe care ai publicat-o in Day Star a fost scrisa catre tine cu un
simtamant profund al datoriei, neasteptandu-ne ca o vei publica. Daca
mi-ar fi trecut prin minte macar o data ca urma sa fie dusa inaintea celor
multi cititori ai ziarului tau, as fi scris mai in detaliu si as fi afirmat niste
lucruri pe care le-am omis. Odata ce cititorii Day Star au vazut o parte
din ceea ce Dumnezeu mi-a revelat, si odata ce parte pe care nu am
scris-o este de o importanta vasta pentru sfinti, in mod umil te rog sa
publici de asemenea si aceasta in ziarul tau. Dumnezeu mi-a aratat
acum un an, in aceeasi luna urmatoarea:

Am văzut un tron şi pe el stăteau Tatăl şi Fiul SAU ISUS CRISTOS. Am
privit la faţa lui Isus şi I-am admirat figura (PERSOANA) minunată. Faţa
(PERSOANA)Tatălui nu o puteam privi, căci El era învăluit întrun nor de
slavă. L-am întrebat pe Isus dacă Tatăl Său avea o înfăţişare (O
FORMA, CUM AVEA SI EL) ca a Lui. Mi-a răspuns că da, dar că eu nu o
puteam privi, întrucât, a zis El, „dacă vei privi o singură dată slava
înfăţişării (GLORIA PERSOANEI) Sale, vei înceta să exişti”. Înaintea
tronului, am
văzut (ERA) poporul adventist (Adventist) –(,) biserica (Biserica) şi
lumea. Am observat două grupuri, unul plecat înaintea tronului, profund
preocupat, în timp ce celălalt stătea în picioare nepăsător şi lipsit de
vreun interes. (Am vazut o companie aplecata inaintea trononului,
profund interesata, in timp ce majoritatea dintre ei stateau in picioare
dezinteresati si fara griji.) Cei care erau plecaţi înaintea tronului îşi
prezentau rugăciunile şi priveau către Isus, apoi El privea către Tatăl
Său şi părea că Se roagă Lui. O lumină ieşea de la Tatăl şi se îndrepta
către Fiul, [54] iar de Fiul, către grupul care se ruga. Apoi am văzut o
lumină nespus de puternică, ieşind de la Tatăl şi venind către Fiul, iar de
la Fiul unduindu-se peste poporul aflat înaintea tronului. Puţini însă
primeau această mare lumină. Mulţi au ieşit de sub ea şi i s-au împotrivit
imediat, alţii erau nepăsători şi nu apreciau lumina, iar aceasta s-a
îndepărtat de la ei. Unii au apreciat-o, au mers şi au îngenuncheat alături
de grupul cel mic care se ruga. Toţi din acest grup au primit lumina şi s-
au bucurat de ea, iar feţele lor străluceau de slava ei. L-am văzut pe
Tatăl ridicându-Se de pe scaunul de domnie, mergând într-un car de foc
în Sfânta Sfintelor, dincolo de cea de-a doua despărţitură (dupa perdea),
şi aşezându-Se. (LIPSA: Acolo am vazut tronuri pe care nu le-am vazut
inainte.) Apoi Isus S-a ridicat de pe tron şi cei mai mulţi dintre aceia care
erau aplecaţi s-au ridicat împreună cu El. Din momentul în care S-a



ridicat, nu am văzut nicio rază de lumină plecând de la Isus către
mulţimea nepăsătoare, aceasta fiind lăsată într-un întuneric total. Cei
care s-au ridicat odată cu Isus şi-au păstrat privirile aţintite asupra Sa în
timp ce El părăsea tronul, după care i-a condus o mică bucată de drum.
Apoi Şi-a ridicat braţul drept şi L-am auzit spunând cu glasul Său
încântător: „Aşteptaţi aici. Mă duc la Tatăl Meu să primesc Împărăţia;
păstraţi-vă veşmintele nepătate, iar Eu Mă voi întoarce, după puţină
vreme, de la nuntă şi vă voi primi.” Apoi un car de nori, cu roţile ca
văpăile de foc, înconjurat de îngeri, a venit acolo unde Se afla Isus. El a
păşit în car şi a fost purtat în Sfânta Sfintelor, unde şedea Tatăl. Acolo L-
am privit pe Isus, un Mare-Preot impunător, stând în picioare înaintea
Tatălui (fara: stand in picioare). Pe tivul
veşmântului Său erau un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie. (APOI
ISUS MI-A ARATAT DIFERENTA DINTRE CREDINTA SI SIMTAMINTE.
AM VAZUT PE CEI...) Cei care Se ridicaseră împreună cu Isus îşi
îndreptau credinţa către El, în Sfânta Sfintelor, şi se rugau: „Tată, dă-ne
Duhul Tău!” Apoi, Isus sufla asupra lor Duhul Sfânt. În suflarea aceea
era lumină, putere şi multă iubire, bucurie şi pace. [55] M-am întors să
mă uit la grupul celor care stăteau încă aplecaţi înaintea tronului; nu
ştiau că Isus îi părăsise. (IL parasise) Satana părea să fie lângă tron,
încercând să continue lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind în sus
către tron şi rugânduse: „Tată, dă-ne Duhul Tău!” Satana sufla atunci
asupra lor o influenţă nesfântă; în ea era lumină şi multă putere, dar nu
exista iubire neprefăcută (DULCE), bucurie şi pace. Scopul lui Satana
era de a-i păstra în starea de amăgire, de a-i trage înapoi şi de ai amăgi
pe cei din poporul lui Dumnezeu. (SCOPUL LUI SATANA ERA DE A-I
MENTINE AMAGITI SI DE A TRAGE INAPOI SI AMAGI COPIII LUI
DUMNEZEU. AM VAZUT UNUL DUPA ALTUL PARASIND COMPANIA
CARE SE RUGA LUI ISUS IN SFANTA SFINTELOR DUCANDU-SE SI
ALATURANDU-SE CELOR DE DINAINTEA TRONULUI SI EI IMEDIAT
AU PRIMIT INFLUENTA NESFANTA A LUI SATAN.)
DS 14 mar. 1846, par. 1

******

După aproximativ patru luni, am avut o viziune asupra evenimentelor,
toate in viitor. Și am văzut timpul stramtorarii, cum nu a fost niciodată, -
Iisus mi-a spus că era timpul stramtorarii lui Iacov și că vom fi izbăviți de
ea prin vocea lui Dumnezeu. Chiar înainte de a intra în el, am primit cu
toții pecetea Dumnezeului cel viu. Apoi am văzut că cei patru Îngeri
încetează să țină cele patru vânturi. Și am văzut foamete, ciumă și sabie,
națiune s-a ridicat împotriva națiunii și întreaga lume era în confuzie.
Apoi am strigat către Dumnezeu pentru izbăvire zi și noapte până am
început să auzim clopotelele de pe haina lui Isus. Și L-am văzut pe Iisus



ridicându-se în Sfânta Sfintelor și, când a ieșit, am auzit sunetul
clopotelelor și știam că Marele nostru Preot iesea. Apoi am auzit glasul
lui Dumnezeu care a zguduit cerurile și pământul și le-a dat celor
144.000 ziua și ceasul venirii lui Isus. Atunci sfinții erau liberi, uniți și plini
de slava lui Dumnezeu, pentru că El le întorsese captivitatea. Și am
văzut un nor în flacari venind acolo unde stătea Iisus și și-a dat jos haina
preoțească și Și-a îmbrăcat haina împărătească, Și-a luat locul pe norul
care l-a purtat spre est, unde a apărut pentru prima dată sfinților de pe
pământ, un mic nor negru, care era semnul Fiului Omului. În timp ce
norul trecea de la Sfânta Sfintelor spre est, ce a durat câteva zile,
Sinagoga lui Satana se închina la picioarele sfinților. {DS 14 martie 1846,
alin. 2}


