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PREFAŢA
„În timpurile din vechime Dumnezeu le-a vorbit oamenilor prin 

profeţi şi apostoli. În aceste zile, El le vorbeşte prin mărturiile Duhului 
Sfânt. N-a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să instruiască po-
porul Său mai puternic de cum o face acum, în legătură cu voinţa Sa şi 
drumul sau comportarea pe care El ar dori ca ei să o aibă.

Pe măsură ce timpul se apropie şi lucrarea de vestire a ultimei 
avertizări adresate lumii se extinde, este foarte important ca aceia care 
primesc adevărul prezent să aibă o clară înţelegere a naturii şi influ-
enţei Mărturiilor pe care Dumnezeu, în providenţa Sa, le-a legat de 
lucrarea soliei îngerului al treilea, chiar de la începuturile ei. În pagi-
nile ce urmează sunt redate paragrafe din ceea ce am scris în ultimii 
patruzeci de ani cu referire la experienţa mea de la început în această 
lucrare specială, prezentând, de asemenea, ceea ce Dumnezeu mi-a 
descoperit cu privire la natura şi importanţa Mărturiilor, modul în 
care sunt date şi cum trebuie să fie privite.

Nu mult după 1844, am primit prima mea viziune. Eram în vizită 
la o scumpă soră în Hristos, a cărei inimă era legată de a mea. Cinci din-
tre noi, toate femei, am îngenuncheat liniştit la altarul familial. În timp 
ce mă rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea aşa cum n-am 
simţit-o niciodată mai înainte. Am avut simţământul că sunt înconjura-
tă de lumină şi că mă înalţ mai sus şi tot mai sus de la pământ. 

 La data aceea am văzut experienţa credincioşilor adventişti, ve-
nirea Domnului Hristos şi răsplata celor credincioşi.

„În a doua viziune, care a urmat imediat după prima, mi s-au 
arătat încercările prin care trebuia să trec şi că aveam datoria să merg 
şi să spun şi altora ce-mi descoperise Dumnezeu. Mi-a fost arătat că 
lucrarea mea va fi întâmpinată cu o mare apostazie şi că inima îmi va 
fi sfâşiată de suferinţă, dar harul lui Dumnezeu va fi îndestulător şi mă 
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Deoarece Dumnezeu mi-a arătat călătoria adventiştilor către 
sfânta cetate şi bogata răsplătire pe care o vor primi cei care aşteaptă 
înapoierea Domnului lor de la nuntă, desigur că e de datoria mea să 
dau un rezumat despre ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. Sfinţii cei 
iubiţi au de învins multe greutăţi. Dar „întristările noastre uşoare de 
o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; 
căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare pe cînd cele ce nu se văd sunt 
veşnice.” (2 Corinteni 4:17,18). Pentru o mai bună dovadă am încercat 
ca să iau cu mine câţiva struguri din Canaanul ceresc, pentru care unii 
au vrut să mă omoare cu pietre, după cum şi adunarea lui Israel a vrut 
să omoare cu pietre pe Caleb şi pe Iosua pentru raportul lor. (Numeri 
14:10). Dar eu vă asigur, iubiţii mei fraţi şi surori în Domnul că este un 
pământ bun şi noi suntem în stare să-l luăm în stăpânire.

Pe când ne rugam la altarul familiar, Spiritul Sfânt a venit asupra 
mea şi mi se părea că sunt ridicată din ce în ce mai sus, mult dea-
supra acestei lumi întunecate. Eu căutam împrejurul meu să văd pe 
adventiştii de pe pământ, dar nu puteam să-i găsesc deloc; atunci o 
voce mi-a zis: „Priveşte încă odată, dar ceva mai sus.” De data aceasta, 
ridicând ochii mei mai sus am văzut o cărare îngustă şi dreaptă care 
era întinsă sus, deasupra acestei lumi. Pe aceasta călătoreau adventiştii 
către cetatea sfântă, care era situată la celălalt capăt al căii. În urma lor 
la începutul căii era o lumină strălucitoare, care era „strigătul de la 
miezul nopţii”, - după cum mi-a spus un înger. Aceasta lumina întrea-
ga cărare de-a lungul ei şi era o lumină pentru picioarele lor, ca să nu 
se poticnească în mersul lor. Isus Însuşi mergea în fruntea poporului 

*) Această viziune a fost dată curând după marea dezamăgire adventistă din 
1844 şi a fost publicată în 1846. Numai cîteva din evenimentele viitorului au fost 
arătate în acest timp. Viziunile ulterioare au fost mult mai complete.
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CĂTRE MICA TURMĂ

Iubiţi fraţi, la 26 ianuarie 1850, Domnul mi-a dat o viziune pe 
care vreau s-o istorisesc. Eu am văzut că unii din poporul lui Dumne-
zeu sunt nechibzuiţi şi leneşi şi nu veghează decât pe jumătate; ei nu 
recunosc timpul în care trăim astăzi când bărbatul cu „mătura” a venit 
şi că ei sunt în primejdie de a fi măturaţi. Eu am rugat pe Isus pentru 
salvarea lor să mai îngăduie puţin timp şi să-i facă să-şi dea seama de 
starea lor primejdioasă spre a se pregăti mai înainte de a fi pentru tot-
deauna prea târziu. Îngerul a zis: „Nimicirea va veni asemenea unei 
furtuni puternice”. Eu am rugat pe înger să se îndure şi să salveze pe 
cei ce au iubit această lume care au ţinut prea mult la averile lor şi n-au 
vrut să renunţe la ele şi să le jertfească pentru a grăbi solii în urma lor să 
hrănească oile flămânde, care mureau din lipsă de hrană spirituală.

Când am văzut cum sărmanele suflete mureau fără să fi auzit 
adevărul prezent şi mulţi care pretind a crede adevărul prezent le 
lăsau să moară prin aceea că reţineau mijloacele necesare pentru 
săvârşirea lucrării lui Dumnezeu; această imagine era prea dureroa-
să pentru mine şi am rugat pe înger să o îndepărteze de la mine. Eu 
am văzut că atunci când lucrarea lui Dumnezeu avea nevoie de mij-
loacele lor, ei plecau asemenea tânărului din Matei 19:16-22, foarte 
întristaţi. Curând va veni pedeapsa care nu poate fi oprită şi va mă-
tura averile lor şi atunci va fi prea târziu pentru a mai jertfi bunuri 
pământeşti pentru adunarea unei comori în ceruri.

Apoi am văzut pe gloriosul Salvator măreţ şi maiestuos cum a 
părăsit bogăţiile măririi şi a venit în această lume întunecoasă pentru 
a-Şi da viaţa Sa preţioasă şi a muri, Cel Drept pentru cei nedrepţi. El 
a purtat cele mai oribile batjocuri şi dispreţ, a purtat cununa de spini 
şi picături mari de sânge şi sudoare au curs în grădina Ghetsimani 
atunci când povara păcatelor întregii lumi zăcea asupra Lui. Îngerul 
a întrebat: „Pentru cine?” Ah! Eu am văzut că din cauza noastră. El 
a suferit toate acestea pentru păcatele noastre, pentru ca prin preţi-
osul Său sânge să ne răscumpere pentru Dumnezeu.

Apoi mi-au fost înfăţişaţi înaintea ochilor acei care nu sunt 
gata să jertfească bunurile acestei lumi pentru salvarea sufletelor, 
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CELE DIN URMĂ PLĂGI  
ȘI JUDECATA

La conferinţa generală care a avut loc la Sutton, Vermont în 
septembrie 1850 mi-a fost arătat în viziune că acele şapte plăgi din 
urmă vor fi vărsate (pe pământ) după ce Isus va părăsi Sanctuarul. 
Îngerul a zis: „Prin mânia lui Dumnezeu şi a Mieluşelului va veni 
asupra nelegiuiţilor nimicirea sau moartea. Prin vocea lui Dumne-
zeu sfinţii vor deveni puternici şi înfricoşători, întocmai ca o oaste 
sub stindard, dar judecata nu o vor executa atunci. Judecata va fi 
executată la sfârşitul celor o mie de ani.”

După ce sfinţii vor fi îmbrăcaţi în nemurire şi vor fi luaţi împre-
ună cu Isus, după ce ei îşi vor primi harfele, veşmintele şi coroanele 
lor şi vor fi intrat în cetate, atunci ei vor sta cu Isus la judecată. Căr-
ţile sunt deschise - cartea vieţii şi cartea morţii. Cartea vieţii conţine 
faptele bune ale sfinţilor, iar cartea morţii conţine faptele cele rele ale 
nelegiuiţilor. Aceste cărţi vor fi comparate cu cartea legii, Biblia, şi în 
armonie cu aceasta oamenii vor fi judecaţi. Sfinţii, în conglăsuire cu 
Isus rostesc sentinţa de moarte asupra lor. „Iată”, a zis îngerul, „sfinţii 
stau cu Isus la judecată şi condamnă pe nelegiuiţi după faptele lor şi 
pedeapsa pe care o vor primi la executarea judecăţii e trecută sub nu-
mele fiecăruia.” Eu am văzut că aceasta e lucrarea sfinţilor cu Isus, în 
timpul celor o mie de ani în Cetatea Sfântă înainte de pogorârea lor 
pe pământ. La sfârşitul celor o mie de ani, Isus părăseşte Sfânta Cetate 
împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii Săi şi în timp ce El coboară pe 
pământ împreună cu ei, nelegiuiţii morţi sunt înviaţi, şi chiar şi acei 
care L-au străpuns Îl vor vedea în slava Sa şi pe îngeri şi pe sfinţi îm-
preună cu El şi se vor jeli din pricina Lui. Ei vor vedea semnele cuielor 
în mâinile şi picioarele Sale şi rana cea din coasta Sa. Semnele cuielor 
şi a suliţei vor fi podoaba măririi Sale. La sfârşitul celor o mie de ani, 
Isus va sta pe Muntele Măslinilor, care se va despica şi va face loc unui 
şes mare. Cei care fug în acest timp, sunt nelegiuiţii de curând înviaţi. 
Pe acest şes mare coboară Cetatea cea Sfântă. Satan va umple în acel 
timp pe nelegiuiţi cu spiritul său. El îi va induce în eroare făcându-i să 
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MOARTEA LUI ȘTEFAN

Numărul ucenicilor a crescut repede în Ierusalim şi mulţi preoţi 
au dat ascultare credinţei. Ştefan, plin fiind de credinţă făcea minuni 
şi semne mari în popor. Căpeteniile iudaice erau umplute însă de şi 
mai mare mânie când au văzut cum unii dintre preoţi se întorseseră de 
la prescripţiile şi jertfele lor şi primiseră pe Isus ca jertfa cea mare. Cu 
putere de sus, Ştefan a mustrat pe preoţii şi pe bătrânii necredincioşi şi 
a înălţat pe Isus în faţa lor. Ei nu puteau să reziste înţelepciunii şi pu-
terii cu care el vorbea şi când au văzut că nu pot reuşi nimic au mituit 
oameni, care să jure fals că l-ar fi auzit vorbind cuvinte dispreţuitoare 
contra lui Moise şi contra lui Dumnezeu. Ei au răsculat poporul, au 
prins pe Ştefan şi l-au acuzat prin martori mincinoşi că ar fi vorbit con-
tra templului şi legii. Ei au susţinut că, chiar ei înşişi L-ar fi auzit zi-
când că acest Isus din Nazaret va schimba rânduielile date de Moise.

Când Ştefan stătea în faţa judecătorilor, mărirea lui Dumnezeu se 
oglindea pe faţa sa. „Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ștefan şi 
faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.” (Fapte 6:15). Când a fost somat să 
răspundă la acuzaţiile aduse contra lui, el a început de la Moise şi de la 
profeţi; a repetat istoria fiilor lui Israel şi felul cum i-a condus Dumne-
zeu şi a arătat cum Hristos a fost vestit de mai înainte în profeţie. El i-a 
făcut atenţi la istoria templului şi a spus că Dumnezeu nu locuieşte în 
temple făcute de mâini. Iudeii adorau templul şi erau plini de mare fu-
rie, când se zicea ceva contra acestei clădiri, mai mult chiar, decât atunci 
când s-ar fi vorbit contra lui Dumnezeu. Când Ştefan vorbea despre 
Hristos şi-i făcea atenţi asupra templului, au observat că poporul a lepă-
dat cuvintele sale şi i-a mustrat fără nici o teamă: „Oameni tari la cerbice, 
netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi 
Duhului Sfânt.” (Fapte 7:51). În timp ce ei respectau formele exterioare 
ale religiei lor, inimile le erau corupte şi pline de răutate ucigătoare. El 
le-a atras atenţia asupra tiraniei părinţilor lor, că au prigonit pe profeţi şi 
au declarat că acei cărora le vorbea au comis un şi mai mare păcat prin 
lepădarea şi crucificarea lui Hristos. „Pe care din prooroci nu i-au prigo-
nit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui 
Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât.” (Fapte 7:52).
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231A doua înviere

A DOUA ÎNVIERE

Apoi Isus a părăsit cetatea împreună cu întreaga Sa suită de în-
geri sfinţi şi cu toţi sfinţii mântuiţi. Îngerii înconjurau pe Suvera-
nul lor şi Îl conduceau pe calea Sa; iar cortegiul sfinţilor mântuiţi îi 
urma. Apoi Isus a strigat cu o maiestate înfricoşătoare pe nelegiuiţii 
morţi; şi ei s-au sculat cu aceleaşi corpuri slabe şi bolnave cu care au 
fost puşi în morminte. O, ce privelişte! Ce scenă!” La prima înviere 
toţi ieşiseră din morminte în nemurire înfloritoare; dar la a doua 
sunt încă vizibile toate semnele blestemului. Regii şi mai marii pă-
mântului, cei mici şi neînsemnaţi, învăţaţi şi neînvăţaţi, toţi ies acum 
împreună din mormintele lor. Toţi privesc pe Fiul Omului; şi aceiaşi 
bărbaţi care L-au dispreţuit şi batjocorit, care au pus cununa de spini 
pe sfântul Său cap şi care L-au bătut cu vergi Îl văd în maiestatea 
Sa împărătească. Acei care Îl scuipaseră în faţă în ceasul judecăţii 
Sale, se întorc acum de la privirea Sa pătrunzătoare şi de la slava 
înfăţişării Sale. Acei care au bătut cuie în mâinile şi picioarele Sale 
privesc acum semnele crucificării. Acei care îl împunseseră în coastă 
văd acum semnul cruzimii lor pe trupul Său. Ei ştiu că El este Cel pe 
care L-au crucificat şi L-au batjocorit în chinul Său de moarte. Acum 
ei caută să fugă de la faţa Regelui Regilor şi Domnului Domnilor şi un 
plâns amar de mare jale izbucneşte pretutindeni.

Toţi caută să se ascundă în crăpăturile stâncilor şi să se acopere 
faţă de strălucirea înfricoşătoare a Celui pe care L-au dispreţuit altă-
dată. Corvârşiţi şi loviţi de maiestatea şi mărirea Sa extraordinară, ei 
au ridicat deodată vocile lor şi au strigat cu o claritate îngrozitoare: 
„Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.”

Isus şi sfinţii Săi îngeri însoţiţi de toţi sfinţii se întorc înapoi la ceta-
te, iar plângerile amare şi strigătele de jale ale nelegiuiţilor condamnaţi 
umpleau văzduhul. Apoi am văzut că Satan a început din nou lucrarea 
Sa. El mergea de la unul la altul dintre supuşii săi şi întărea pe cei slabi 
şi şubrezi, le spunea că el şi îngerii săi sunt foarte puternici. El le arăta 
nenumărate milioane care înviaseră din morţi. Printre ei se aflau răz-
boinici şi regi puternici care erau destoinici în luptă şi care cuceriseră 
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