
*** Kościół jest zorganizowany przez Ducha Proroctwa.

Kiedy Bóg wyprowadził swój kościół z Egiptu do Kanaanu w tym
szczególnym ruchu, umieścił w nim dar Ducha proroctwa. Była to jedna z
agencji, przez którą ruch był organizowany, instruowany i oprowadzany
po drodze. "Przez proroka Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, a przez
proroka został zachowany." Hosea 12:13. SPIAM 20.3

*** Kościół musi pozostać zjednoczony, nie w apostazji, ale w "Duchu" i
"radzie" Pana, to znaczy w "charakterze" i "świadectwie Jezusa", który
jest Duchem Proroctwa (bo "Gdzie nie ma wizji, tam giną ludzie..."
Przysłów 29:18).

Jestem pouczony, aby powiedzieć Adwentystom Siódmego Dnia na
całym świecie, że Bóg powołał nas jako lud, aby być osobliwym skarbem
dla siebie. Wyznaczył, że Jego Kościół na ziemi będzie stał doskonale
zjednoczony w Duchu i radzie Pana zastępów do końca czasów. -
Wybrane Wiadomości 2:397 (1908). LDE 55.3

Jako ludzie brakuje nam wiary. W tych dniach niewielu podążało za
wskazówkami udzielonymi przez wybranego przez Boga sługę tak
posłusznie jak armie Izraela przy wzięciu Jerycha. Kapitan zastępu Pana
nie objawił się wszystkim zgromadzonym. Porozumiewał się tylko z
Joshuą, który historię tego wywiadu powiązał z Hebrajczykami. Spoczął
na nich, aby uwierzyli lub zwątpili w słowa Jozuego, wykonywali wydane
przez niego polecenia w imieniu kapitana zastępu Pańskiego, lub
buntowali się przeciwko jego poleceniom i zaprzeczali jego władzy. Nie
widzieli zastępu aniołów, zamanifestowanych przez Syna Bożego, który
prowadził ich furgonetkę; i mogli to uzasadnić: "Jakie to niemiłe ruchy i
jak śmieszny jest ten codzienny marsz po murach miasta, w tym czasie
dmuchanie w trąby baranich rogów! To nie może mieć żadnego wpływu
na te silne, górujące fortyfikacje." 4T 162.4

***Opuszczenie prawdziwej organizacji Adwentystów Dnia Siódmego
może nastąpić tylko wtedy, gdy "apostatujemy od prawdy" lub zmieniamy
prawdę. Organizacja oznacza prawdę, fundament, siedem filarów wiary,
które czynią nas osobliwymi, odmiennymi od każdej innej religii. Kiedy
jeden filar wiary zostaje porzucony, to jesteś poza organizacją
Adwentystów Dnia Siódmego.



Pan oświadczył, że historia przeszłości zostanie przećwiczona w
momencie, gdy rozpoczniemy pracę końcową. Każda prawda, którą On
dał w tych ostatnich dniach, ma być głoszona światu. Każdy filar, który
On ustanowił, ma być wzmocniony. Nie możemy teraz zerwać z
fundamentem, który ustanowił Bóg. Nie możemy teraz wejść w żadną
nową organizację, gdyż oznaczałoby to apostazję z prawdy.- Ulotki
informacyjne, Kościół, nr 1. (Pismo z 24 grudnia 1905 r.) GRC 53.2

*** Historia się powtórzy. Powtarzamy historię izraelskiego kościoła
adwentystów siódmego dnia.

Raz za razem pokazywano mi, że dotychczasowe doświadczenia Ludu
Bożego nie powinny być liczone jako martwe fakty. Nie mamy traktować
zapisu tych doświadczeń tak, jak potraktowalibyśmy zeszłoroczny
almanach. Zapis ma być zapamiętany, bo historia będzie się powtarzać.
Mrok tajemnic nocy ma być oświetlony światłem nieba... PM 175.3

*** Organizacja Laodicea będzie powtarzać historię roku 70.

Przestudiuj dziewiąty rozdział Ezechiela. Słowa te wypełnią się
dosłownie, a jednak czas mija, a ludzie śpią. Odmawiają uniżenia swojej
duszy i nawrócenia. Ani trochę dłużej Pan nie będzie znosił z ludźmi,
którzy mają tak wielkie i ważne prawdy objawione im, ale którzy
odmawiają wprowadzenia tych prawd do ich indywidualnego
doświadczenia. Czas jest krótki. Bóg wzywa. Słyszycie? Dostaniesz jego
przesłanie? Zostaniesz nawrócony, zanim będzie za późno? Wkrótce,
bardzo szybko, każda sprawa będzie rozstrzygana na wieczność.
24LtMs, Lt 106, 1909, par. 17

Ale ogólna rzeź wszystkich tych, którzy w ten sposób nie widzą
szerokiego kontrastu między grzechem a sprawiedliwością, i nie czują
się jak ci, którzy stoją w radzie Boga i otrzymują znak, jest opisany w
porządku do pięciu mężczyzn z bronią rzeźną: "Idzcie za nim przez
miasto i uderzajcie; nie traccie oka ani litości, zabijajcie starców i
mlodzików, pokojówki i dzieci, i kobiety; lecz nie zbliżajcie się do nikogo,
kto jest naznaczony; i zacznijcie od sanktuarium mojego". Verses 5, 6.
1TT 336.1



Badanie to zostało przeprowadzone z pomocą Wielkiego Stwórcy i
Zbawiciela,
przez Madison Institute (youtube - "Instituto Madison")
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Aby sprawdzić oryginalną wycenę, należy odwiedzić oficjalną stronę
internetową, a tam sprawdzić język angielski, a następnie skopiować i
wkleić odniesienie w oknie wyszukiwania:
https://egwwritings.org
"POZNASZ PRAWDĘ, A PRAWDA CIĘ UWOLNI".
Pozwólcie, że wam pobłogosławię!


