
*** BISERICA ESTE ORGANIZATĂ PRIN SPIRITUL PROFETIC

Când Dumnezeu și-a călăuzit biserica în acea mișcare specială din Egipt
în Canaan, A PUS DARUL SPIRITULUI PROFETIC ÎN ACEA MIȘCARE.
A FOST O AGENȚIE PRIN INTERMEDIUL CĂREIA MIȘCAREA A
FOST ORGANIZATĂ, instruită și călăuzită pe cale. „Şi printr-un profet,
DOMNUL l-a scos pe Israel din Egipt şi printr-un profet a fost păstrat."
Osea 12: 13. (SPIAM 20.3)

*** BISERICA TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ UNITĂ, NU ÎN APOSTAZIE, CI ÎN
„SPIRITUL” ȘI „SFATUL” DOMNULUI, ADICĂ, ÎN „CARACTERUL” ȘI
„MĂRTURIA LUI ISUS” CARE ESTE SPIRITUL PROFETIC (de vreme
ce „unde nu este viziune poporul piere...” Proverbe 29:18)

Am fost instruită să le spun adventiştilor de ziua a şaptea din
toată lumea, că Dumnezeu ne-a chemat ca popor spre a fi
un tezaur deosebit pentru El Însuşi. El a rânduit ca biserica Sa de
pe pământ SĂ FIE UNITĂ PE DEPLIN ÎN SPIRITUL ŞI SFATUL
DOMNULUI oştirilor până la sfârşitul timpului. – Scrisoarea 54, 1908 (21
ianuarie 1908)

Ca popor, nouă ne lipsește credința. În zilele noastre, foarte puțini
urmează indicațiile date prin slujitorul ales de Dumnezeu, cu o ascultare
la fel de strictă ca aceea a armatelor lui Israel la luarea Ierihonului.
Căpetenia oștirii Domnului nu S-a descoperit întregii adunări. El a vorbit
doar cu Iosua, care le-a relatat evreilor cum a decurs această
întrevedere. A fost lăsat la
latitudinea lor să creadă sau să se îndoiască de cuvintele lui Iosua, să
urmeze poruncile date prin el în Numele Căpeteniei [163] oștirii
Domnului sau să se răzvrătească împotriva poruncilor lui și să-i nege
autoritatea. Ei nu au putut să vadă armata de îngeri condusă de Fiul lui
Dumnezeu, care mergea în fața lor. Astfel, ar fi putut să se gândească:
„Ce mișcări lipsite de sens sunt acesta
și ce reprezentație ridicolă este să mărșăluim zilnic în jurul zidurilor
cetății, în timp ce suflăm în trâmbițele din corn de berbec! Toate acestea
nu pot avea niciun efect asupra acestor puternice turnuri fortificate.”
Mărturii vol.4 {4TI 162.4}

*** A ABANDONA ADEVĂRATA ORGANIZAȚIE DE ZIUA A ȘAPTEA
SE POATE REALIZA DOAR ATUNCI CÂND CĂDEM DE LA ADEVĂR,
SAU CÂND SCHIMBĂM ADEVĂRUL. ORGANIZAȚIA PRESUPUNE UN



ADEVĂR, UN FUNDAMENT, CEI ȘAPTE STÂLPI AI CREDINȚEI NE
FAC DEOSEBITI DIFERIȚI FAȚĂ DE ORICARE ALTĂ RELIGIE.
ATUNCI CÂND SE RENUNȚĂ LA UN SINGUR SÂLP AL CREDINȚEI,
ATUNCI SE IESE DIN ORGANIZAȚIA ADVENTISTĂ DE ZIUA A
ȘAPTEA.

Domnul a declarat că ISTORIA TRECUTULUI SE VA REPETA, pe
măsură ce vom începe să îndeplinim lucrarea finală. Fiecare adevăr pe
care El l-a dat pentru aceste zile din urmă trebuie să fie propovăduit
lumii. Fiecare stâlp pe care l-a aşezat El trebuie să fie întărit. Noi nu
putem să coborâm acum de pe temelia pe care a stabilit-o Dumnezeu.
Nu putem să intrăm acum într-o ORGANIZAŢIE NOUĂ, deoarece faptul
acesta ar însemna sa APOSTAZIEM DE LA ADEVĂR. – Manuscrisul
129, 1905

*** ISTORIA TRECUTULUI SE VA REPETA. REPETĂM ISTORIA
BISERICII ISRAELULUI ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA.

Mi s-a arătat în mod repetat că experiențele din trecut a poporului lui
DUMNEZEU, nu trebuiesc considerate ca fiind fără valoare. Nu trebuie
să tratăm istoria acestor evenimente ca și cum ar fi un almanah ce
aparține anului anterior. TREBUIESC REAMINTITE FAPTELE PENTRU
CĂ ISTORIA SE VA REPETA. MPu 194.1.

*** ORGANIZAȚIA DIN LAODICEEA VA REPETA ISTORIA ANULUI 70

Studiați al nouălea capitol din Ezechiel. Aceste cuvinte se vor ÎMPLINI ÎN
MOD LITERAR; cu toate acestea, timpul trece, ȘI OAMENII DORM. Ei
refuză să-și umilească sufletele și să se convertească. NU PENTRU
MULT TIMP DOMNUL VA MAI SUPORTA PE OAMENII CARE DEȚIN
ADEVĂRURI ATÂT DE MARI ȘI IMPORTANTE, dar care refuză să
aducă aceste adevăruri în experiența lor individuală. Timpul este scurt.
Dumnezeu cheamă. Mă vei auzi? Vei primi mesajul Lui? TE VEI
CONVERTI ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU? În curând, foarte curând,
fiecare caz va fi decis pentru eternitate. Lt106-1909.17

DAR MĂCELUL GENERAL AL TUTUROR celor care nu văd în acest fel
marele contrast dintre păcat și dreptate, și nu au sentimentele acelora
care urmează sfaturile lui Dumnezeu și care primesc semnul, ESTE
DESCRISĂ ÎN ORDINUL DAT CELOR CINCI BĂRBAȚI CU ARMELE:



„Duceţi-va după el prin cetate şi loviţi, ochiul vostru să nu cruţe, nici să
nu aveţi milă; Ucideţi fără cruţare pe bătrân şi pe tânăr, deopotrivă pe
fecioare şi pe copilaşi şi pe femei; dar nu vă apropiaţi de vreun om
asupra căruia este semnul; şi începeţi la sanctuarul Meu.” Ezechiel 9:5,6
- 1JT 336.1

Studiu făcut cu ajutorul Marelui Creator și Salvator,
de către Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Pentru a verifica citatele în original, vizitați pagina oficială și acolo veți
putea căuta în limba engleză dând ”copy” și ”paste” la referințe în
secțiunea de căutare:
https://egwwritings.org
„VEȚI CUNOAȘTE ADEVĂRUL ȘI ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI”
EU SUNT SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE!


