
PARTEA 3

Alte citate care au fost interpretate ca interzicând orice fixare de date
pentru orice eveniment:

Acest timp în care îngerul declară cu jurământ solemn, nu este sfârșitul
istoriei acestei lumi, nici al timpului de har, ci al timpului profetic care
trebuie să anunţe venirea Domnului nostru. Adică OAMENII NU vor avea
UN ALT MESAJ CU O DATĂ DEFINITĂ. După această perioadă de
timp, care se desfășoară din 1842 până în 1844, nu poate exista o schiță
definitivă a timpului profetic. Cea mai lungă perioadă de calcul se extinde
până în toamna anului 1844. 7 Biblical Commentary, 971.

Contextul inițial:

Îngerul puternic care l-a instruit pe Ioan nu a fost un alt personaj, ci a fost
Isus Cristos. Așezându-și piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe
uscat, prezintă partea în care El acționează în scenele de închidere ale
marei controverse cu Satan. Această poziție denotă puterea și
autoritatea Sa supremă pe tot pământul. Controversa a devenit mai
puternică și mai hotărâtă de-alungul timpului și va continua să facă acest
lucru, până la scenele finale când lucrarea măiastră a puterilor
întunericului va atinge apogeul. Satana, unit cu oamenii răi va înșela
întreaga lume și bisericile care nu primesc dragostea adevărului. Dar
Îngerul puternic cere atenție. Strigă cu glas tare. El trebuie să arate
puterea și autoritatea vocii Sale celor care s-au unit cu Satana pentru a
se opune adevărului. Ms59-1900.21

După ce aceste șapte tunete și-au rostit vocile, porunca vine către Ioan,
la fel ca și la Daniel cu privire la cărticică: „Sigilați lucrurile pe care le-au
rostit cele șapte tunete”. Apocalipsa 10:4. Acestea se referă la
evenimente viitoare care vor fi dezvăluite în ordinea lor. Daniel va fi
privilegiat la sfârșitul zilelor. Ioan vede cărticica cu sigiliile scoase.
Așadar, profețiile lui Daniel își au locul potrivit în mesajele celui dintâi
înger, al doilea și al treilea, mesaje care trebuie să fie date lumii.
Ruperea sigiliilor cărţii era mesajul cu privire la timp. Ms59-1900.22

(COMENTARIA INSTITUTULUI MADISON:
așa că deschiderea cărții mici a fost mesajul cu privire la timp. Mesajul
cu privire la timp este în legătură directă cu cartea mică a lui Daniel.)

Cărțile lui Daniel și Apocalipsa alcătuiesc una singură. Una este o
profeție, cealaltă o revelație; una o carte sigilată, cealaltă o carte
deschisă. Ioan a auzit misterele despre care vorbea tunetul, dar i s-a



poruncit să nu le scrie. Lumina specială dată lui Ioan care a fost
exprimată în cele șapte tunete a fost o delimitare a evenimentelor care
aveau loc sub mesajul primului și al doilea înger. Nu era recomandat ca
oamenii să știe aceste lucruri, deoarece credința lor trebuie neapărat
TESTATĂ. În ordinea lui Dumnezeu, vor fi proclamate cele mai minunate
și avansate adevăruri. Mesajele primului și celui de-al doilea înger urmau
să fie proclamate, DAR NU TREBUIA SĂ SE DEZVĂLUIE MAI MULTĂ
LUMINĂ ÎNAINTE CA ACESTE MESAJE SĂ FI FACUT LUCRAREA lor
SPECIFICĂ. Aceasta este reprezentată de Îngerul care stă cu un picior
pe mare, proclamând cu un jurământ foarte solemn că ”timp nu va mai
fi”. Ms59-1900.23

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Aici avem o declarație clară a timpului despre care vorbește Îngerul. În
primul rând, El spune că nu va fi dezvăluită mai multă lumină înainte ca
mesajele primului și celui de-al doilea înger să își fi făcut lucrarea. El
spune apoi că acest lucru este reprezentat de afirmația Îngerului în care
zice că „timpul nu va mai fi”. Deci timpul profetic este direct legat de
mesajele primului și celui de-al doilea înger. Aceste mesaje s-au bazat
pe timp. Ellen G. White insistă în altă parte în aceste articole, că mesajul
celui de-al treilea înger nu se bazează pe timp, dar aici afirmă în mod
clar că mesajele primilor doi îngeri s-au bazat pe timp. După cum am
văzut deja, mesajul celui de-al treilea înger nu poate fi bazat pe timp,
deoarece se va încheia odată cu închiderea harului pentru toată lumea.
Cum rămâne cu primele două mesaje? El spune că nu va fi dezvăluită
mai multă lumină până când nu și-ar fi făcut lucrarea specifică, iar acest
fapt este egală cu afirmația Îngerului că „timpul nu va mai fi”. Mesajul
primului înger a anunțat începutul judecății, iar mesajul celui de-al doilea
înger a fost un apel definitiv pentru a părăsi bisericile căzute.

Iată un citat din Spiritul Profetic cu privire la mesajul celor trei îngeri:)

Mulți dintre cei care au auzit mesajul primului și celui de-al doilea înger,
au crezut că vor trăi să-L vadă pe Cristos venind pe norii cerului. Dacă
toți cei care pretindeau că ştiu adevărul ar fi acționat ca fecioare
prudente, mesajul ar fi fost proclamat fiecărui popor, trib, limbă și
națiune. Dar cinci erau înțelepțe și cinci neînţelepte. Adevărul ar fi trebuit
să fie proclamat de cele zece fecioare, dar doar cinci făcuseră provizie
esențială pentru a se alătura acelei companii care mergea în lumina ce
ajunsese la ele. Mesajul celui de-al treilea înger a fost necesar. Această
proclamare trebuia făcută. Multe dintre cele care au ieșit să îl
întâlnească pe Mire, sub mesajele primului și celui de-al doilea înger, au
respins mesajul celui de-al treilea înger, ultimul mesaj de probă care a
fost dat lumii. MS 92a-1898.10



O lucrare similară va fi făcută atunci când celălalt înger, reprezentat în
Apocalipsa [18], va transmite mesajul său. MESAJUL CELUI DINTÂI,
CELUI DE-AL DOILEA ȘI CELUI DE-AL TREILEA ÎNGER, VOR FI
REPETATE. Chemarea va fi dată bisericii: „Ieșiți din ea, poporul Meu, ca
să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți plăgile ei”. [Versetul 4.] Ms
92a-1898.11 (22 iulie)

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON, în continuare:
Mesajele celor trei îngeri se vor repeta, mai întâi se vor repeta mesajele
primilor doi îngeri, care au fost bazate pe timp, primăvara și vara anului
1844. El spune că biserica va primi chemarea de a părăsi Babilonul.
Acest lucru poate însemna că „biserica” este reprezentată doar de
credincioși, fie cei din biserica vizibilă, fie cei din cea invizibilă. Această
ieșire are două etape, sau două niveluri, conform modelului de acum
aproape 2000 de ani.
1. Mai întâi apare în biserica apostată adventistă, adventiștii nominali, la
fel cum Isus a început această chemare atrăgând oamenii să
abandoneze iudaismul apostat și să urmeze adevăratul Păstor.
Reamintim că foștii membrii ai iudaismului apostat au ajuns să
abandoneze complet templul Ierusalimului și organizația căzută și s-au
reorganizat în case. Această repetare este ceea ce se întâmplă chiar
acum prin Daisy. Isus își adună poporul, începând cu „oile pierdute ale
casei lui Israel”. Aceasta se numește: „strigătul de la miezul nopții” sau
"marea strigare internă”, marea strigare dată în biserica apostată, astfel
încât câțiva credincioși „care nu şi-au aplecat genunchii înaintea lui Baal”
să iasă afară, adică cele cinci fecioare înţelepte.
2. A doua parte a marii strigări este marea strigare externă dat lumii, de
fapt bisericii invizibile. Acest lucru se va întâmpla după apariția ploii
tărzii.

Începutul procesului trebuie anunțat din nou, ca în urmă cu mai bine de
170 de ani, dar în acest caz, acum este vorba despre judecata celor vii.
„Dumnezeu este același ieri, astăzi și pentru totdeauna”. El nu se
schimbă, în El nu există „schimbare, nici umbră de mutare”. El
acționează după același plan sau model. Odată cu mișcarea milerită,
oamenii au părăsit CONGREGAŢIILE duminicale apostate și au mers să
participe la adunările lui Miller. Dacă doriți, Miller a jucat un rol precum
Ioan Botezătorul, pregătind oamenii pentru abandonarea
ORGANIZAȚIILOR apostate câțiva ani mai târziu. După Ioan Botezătorul
a venit Cristos, „profetul”, care a continuat mișcarea lui Ioan, atrăgând
mulțimile către El și, în sfârșit, cu moartea și învierea Sa, i-a organizat și
a poruncit să-și formeze adevărata biserică și să abandoneze complet
ORGANIZAŢIA sau biserica iudaică căzută. Rolul lui Cristos care a fost
și profet, a fost jucat de profetul Ellen White. Ea a organizat și a unit



biserica pentru că „unde nu este viziune poporul piere”.(Prov.29:18).
Pentru a forma și unifica un popor este nevoie de un profet, precum
Moise în trecut. Apelul clar pentru părăsirea ORGANIZAȚIILOR
religioase apostate a început în vara anului 1844, cu câteva luni înainte
de începerea judecăţii și a continuat și după începerea procesului
judecăţii celor morți, până astăzi. La fel, din 2008, apelul de a părăsi
ORGANIZAŢIILE apostate s-a repetat puternic, iar din 2015 când a
început judecata celor vii, s-a transmis apelul de a se renunța complet la
ORGANIZAŢIA apostată adventistă și să se reorganizeze în grupuri mici
de auto-susţinere. Un profet a fost ridicat din nou în adevărata biserică,
Daisy Escalante, astfel încât rămășița finală să poată fi organizată și
unificată.
Proverbe 29:18 "Unde nu este viziune, poporul piere;"
Osea 12:13 "Şi printr-un profet, DOMNUL l-a scos pe Israel din Egipt şi
printr-un profet a fost păstrat."
Mesajele celor trei îngeri sunt proclamate prin Daisy la nivelul bisericii
adventiste de ziua a șaptea. PRIMELE DOUĂ MESAJE SUNT BAZATE
PE TIMP ÎN CAZUL LUI Daisy, LA FEL CUM ERAU ŞI ÎN ZILELE
SOREI ELLEN WHITE. Dumnezeu este același ieri, astăzi și pentru
totdeauna. El a anunțat de multe ori timpuri de judecată asupra
israeliților, le-a anunțat poporului ce trebuia să vină, le-a anunţat pentru
noi și chiar va anunța ziua și ora celei de-a doua veniri a lui Cristos. Nu
ne-ar avertiza oare un Tată iubitor dacă ne-ar fi rămas puțin timp la
dispoziţie? Nu ne-ar fi vorbit cu sinceritate? Am învățat că motivul pentru
care Dumnezeu nu dezvăluie vremurile este pentru că nu am folosi
cunoștințele în mod corespunzător, ci mai degrabă amânăm lucrarea lui
Dumnezeu. Să ne întrebăm, este aceasta ceea s-a întâmplat cu oamenii
de când a apărut Daisy? Face acest mesaj bazat pe timp să întârzie
lucrarea? Dumnezeu își grăbește poporul prin Daisy, El are un calendar.
Isus nu poate lucra mai mult de 6000 de ani - 6 zile profetice. De ce i-ar
alunga diavolul pe adventiști din orașe, grăbindu-i să se pregătească
pentru legea duminicală după toate eforturile lui de a-i adormi? Data este
o parte centrală a mesajului. Daisy a dat-o de la început, din 2015. Dacă
ar fi fost de la diavolul, ar fi fost mustrată de Domnul și dacă nu s-ar fi
pocăit, ar fi fost dezcreditată ca fiind profet. Nu ar mai fi primit mai multe
viziuni de la Dumnezeu. Caracterul său s-ar fi schimbat în rău,
proclamând pacea și siguranţa, încercând să-și valorifice viziunile,
contrazicând vechile sale viziuni, etc. Apoi totul ar fi fost expus. Daisy nu
este prima profetă după Ellen G. White, au existat alți 2 bărbați. Ambii au
căzut. Așa cum Domnul a ales doi bărbați înaintea lui Ellen G. White, dar
ei au refuzat, după moartea ei Domnul a ales doi bărbați înainte de
Daisy, dar amândoi au devenit apostataţi.)



De data aceasta, când Îngerul declară cu un jurământ solemn că nu este
sfârșitul istoriei acestei lumi, nici al timpului de har, ci al timpului profetic
care trebuie să precede venirea Domnului nostru. Adică, oamenii nu vor
mai avea un alt mesaj într-un TIMP DEFINIT. După această perioadă de
timp, care se desfășoară din 1842 până în 1844, nu poate exista o
TRASARE definitivă a timpului profetic. NUMĂRĂTOAREA CEA MAI
ÎNDELUNGATĂ AJUNGE PÂNĂ ÎN TOAMNA ANULUI 1844. Ms59-
1900.24

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Ce ar trebui să înțelegem din asta? Un lucrul obișnuit, scos din context,
că nu vor mai exista profeții de timp niciodată. Nu asta spune. Spune că
oamenii nu vor avea un mesaj bazat pe un TIMP DEFINIT. Ce este
TIMPUL DEFINIT?
Conform dicționarului Webster din 1828, cel care vine în aplicația Ellen G
White 2, „DEFINIT” înseamnă:
DEFINIT, ă.
fixe; determinat; exacte; precis; ca timp sau perioadă definită.

TIMPUL DEFINIT este o dată determinată, exactă, imobilă, inmutabilă.
Mesajul bazat pe timpul din 1844 era de neschimbat. Indiferent ce ar fi
făcut cineva, începutul judecății morților nu s-ar fi schimbat.
Numărătoarea inversă a celor 2300 de ani începuse deja și se aștepta
doar împlinirea ei. Din calculele biblice nu puteți obține un TIMP DEFINIT
pentru evenimente viitoare. Nu există nicio altă „urmă” în Biblie dincolo
de 1844, adică o cronologie profetică continuă către alte evenimente
viitoare. Toată perioada grafică s-a încheiat în 1844. Daisy nu a calculat
data decretului duminical din Biblie. Pur și simplu a așteptat semnul
steagului înfipt al cornului cel mic, care este o altă aplicație a „urâciunii
pustiirii” în țara Statelor Unite, care este o altă aplicație a „locului sfânt”
în țara protestantismului și țara bisericii adevărate finale a lui Dumnezeu.
Nu a fost o dată scrisă în Biblie. Matei 24: 15,16 "15 De aceea când veţi
vedea urâciunea pustiirii, spusă prin Daniel, profetul, stând în
picioare în locul sfânt, (cine citeşte să înţeleagă);Atunci, cei din Iudeea,
să fugă în munţi;"
A fost un eveniment care s-ar fi putut întâmpla înainte, chiar și câțiva ani
după 1844. Putem vedea că viziunile lui Daisy sunt subliniate serios în
ultima parte din Matei 24:16, „fugiți în munți”. Acest lucru înseamnă că
"urâciunea pustiirii în locul sfânt" trebuia să se împlinească înainte de
acest mesaj.)

Poziția îngerului, cu un picior în mare și celălalt pe uscat, semnifică
marea extensie a proclamării mesajului. Va traversa ape largi și va fi
proclamat în alte țări, inclusiv în întreaga lume. Înțelegerea adevărului,



primirea cu bucurie a mesajului, este reprezentată în mâncarea cărții
mici. Adevărul cu privire la momentul apariției Domnului nostru a fost un
mesaj prețios pentru sufletele noastre. Ms59-1900.25

Cea mai mare lucrare care se poate face în această viață este pregătirea
pentru viața viitoare, pentru acea viață care este măsurată de viața lui
Dumnezeu. Ni s-a acordat o perioadă de încercare, astfel încât, în ciuda
dificultăților, să putem cultiva virtuți care ne duc la viața superioară.
Dragostea pură unul față de celălalt este exercitată de cei care fac parte
din natura divină. Ms59-1900.26
Întotdeauna vor exista mișcări false și fanatice făcute de oamenii din
biserică, care pretind că sunt conduși de Dumnezeu, cei care vor alerga
înainte de a fi trimiși și vor fixa timpuri și date PENTRU ÎMPLINIREA
PROFEȚIILOR NEÂMPLINITE. Inamicul se bucură că ei fac acest lucru.
2Sm, 84.

(COMENTARIA INSTITUTULUI MADISON:
Aici putem vedea clar cu ce se lupta Ellen G. White. EA LUPTA
ÎMPOTRIVA STABILIRII DE DATE DEFINITE PENTRU PROFEȚII
NEÎMPLINITE. Există vreo profeție pentru începutul judecății celor vii?
Este specificat în Biblie cu numere care pot fi calculate? Acest lucru nu
poate fi găsit, deoarece nu a fost niciodată un eveniment fixat. După
1844, Ellen G. White a declarat în repetate rânduri că Isus ar fi venit.
Toate evenimentele biblice care au rămas să aibă loc după 1844 au
depins de pregătirea poporului pentru a doua venire.

În acest citat se precizează clar că timpul de pregătire depinde de
oameni și că poate fi prelungit.)

Inima firească nu trebuie să aducă propriile sale principii corupte și
pătate în lucrarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să se ascundă principiile
credinței noastre. Mesajul celui de-al treilea înger trebuie să fie atins de
poporul lui Dumnezeu. Trebuie să crească până când se va transforma
în marea strigare. Domnul are un timp stabilit în care El va lega lucrarea;
dar când este momentul? - când adevărul care va fi proclamat în ultimele
zile va ieși ca martor pentru toate națiunile, atunci va veni sfârșitul. Dacă
puterea Satanei poate intra chiar în templul lui Dumnezeu și poate
manipula lucrurile după bunul plac, timpul de pregătire va fi prelungit.
9MR 212.1

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Există multe alte citate care spun că ar trebui să grăbim venirea
Domnului și alte lucruri care ne fac să înțelegem că toate evenimentele
de după 1844 au depins și depind în continuare de alegerile oamenilor.



Dar hai să ne întrebăm: a doua venire poate fi amânată pentru
totdeauna? Există un termen de 6000 de ani. Răbdarea Domnului este
epuizată. Nu îi rămâne altceva de făcut decît să urmeze planul Său
folosindu-se de cei pe care îi are pregătiţi. Adventiștii nu s-au pregătit de
peste 170 de ani, putem crede că generația noastră, cea mai patetică
dintre toate, s-ar trezi din somn fără un profet, fără un anunț de
judecată?
În zilele lui Ellen G. White, diavolul muncise din greu pentru a face
oamenii să privească spre viitorul îndepărtat pentru a doua venire)

Am văzut dezamăgirea celor încrezuţi, pentru că nu l-au văzut pe
Domnul lor în momentul așteptat. Scopul lui Dumnezeu a fost să
ascundă viitorul și să-i aducă pe oameni la un punct de decizie. FĂRĂ A
AVEA VREO PREZICERE A UNUI TIMP DEFINIT PENTRU
REVENIREA LUI ISUS, LUCRAREA DESEMNATĂ de DUMNEZEU N-
AR FI FOST ÎNDEPLINITĂ. Satana îi conducea pe mulți să caute spre
viitor marile evenimente legate de judecata de cercetare și de sfârșitul
timpului de har. Era necesar ca oamenii să caute serios pentru a se
pregăti pentru timpul prezent. EW 246.2

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
El a făcut același lucru acum cu adventiști. Cei mai mulți dintre ei nici nu
își pot imagina că biserica adventistă de ziua a șaptea va fi judecată.
Majoritatea adventiștilor consideră că Laodicea este biserica triumfătoare
care va merge la cer. La fel ca în trecut, a fost nevoie de un mesaj de
timp definit pentru a doua venire, deoarece oamenii l-au pus atât de
departe în viitor, încât nici măcar nu se puteau gândi la aceasta; în
același fel, adventiștii care nici măcar nu se gândesc la judecata care
urmează asupra organizației au nevoie de o profeţie bazată pe TIMPUL
DE JUDECATĂ pentru a-i trezi.

COMENTARIU:Avem un alt exemplu de profeție condiționată:

Am fost fermi în convingerea că PREDICILE DESPRE TIMPURILE
DEFINITE ERAU DE LA DUMNEZEU. Aceasta a fost ceea ce a făcut ca
bărbații să caute să cerceteze cu atenţie Biblia, descoperind adevăruri
pe care nu le percepuseră anterior. Iona a fost trimis de Dumnezeu să
proclame pe străzile din Ninive că peste patruzeci de zile orașul va fi
nimicit; dar Dumnezeu a acceptat umilinţa Ninivienilor și a prelungit
timpul de har. Dar mesajul pe care Iona l-a dus, venea din partea lui
Dumnezeu, iar Ninive a fost probată conform voinței Sale. Lumea privea
speranța noastră ca fiind o înşelătorie și că dezamăgirea noastră ca fiind
eșecul ei consecvent; dar, deși am fost GREȘIȚI ÎN CAZUL ÎN CARE S-



AR FI ÎNTÂMPLAT ÎN ACEA PERIOADĂ, nu era niciun eșec în realitatea
viziunii care părea să întârzie. CET 54.4

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Putem vedea clar că profeția timpului specific acordată cetății Ninive,
depindea de alegerile sale. Este același lucru şi astăzi, începutul
judecății celor vii depindea de adventiști, de aceea nu a fost proclamată
decât după împlinirea ei. Însă acum suntem la limita celor 6000 de ani,
nu mai rămâne timp. Și această dată a începutului judecății celor vii, în
Ziua Ispășirii a anului 2015, este baza predicării despre data când va fi
dat decretul duminical. Am spus: "a decretului duminical", nu pentru data
închiderii harului pentru adventiştii de ziua a şaptea, deoarece sfârșitul
timpului de har pentru adventişti este o perioadă, nu o zi, deoarece
depinde de impunerea decretului duminical în fiecare țară și a decretului
economic care va forţa pe fiecare adventist să își facă ultima alegere.
Data timpului de judecată pentru adventiștii vii nu a putut fi calculată din
Biblie, dar trebuie să fim atenţi la semne. În mod similar, data decretului
duminical nu putea fi calculată din Biblie, ci depindea de începutul
judecăţii de cercetare a adventiștilor care sunt în viață.
Sunt multe de spus despre acest lucru. Acesta este un alt studiu. În
câteva cuvinte putem menționa că Dumnezeu a prezis în Isaia 30:18
marea „așteptare”, care a durat exact 100 de ani, și că ar fi putut apărea
dacă generația Ellenei White ar fi respins ploaia târzie. Ultima încercare
a lui Dumnezeu de a revărsa ploaia trârzie peste acea generație, din
vremea lui Ellen White, a fost în 1901, când conducerea a repetat din
nou ceea ce s-a întâmplat în 1888 și nu s-au pocăit în mod public. Acest
lucru s-a întâmplat după ce în 1898, Ellen White a spus că „prezența lui
Dumnezeu nu mai era în mijlocul bisericii” (organizației) și după ce în
1899 a spus că „spera că nu va fi necesară nicio altă ieșire”. În 1903
avem declarația că organizația devenise o prostituată, în Manuscript 32,
1903. Apoi, în 1904, Ellen White a luat o poziție independentă formând
școala Madison, care era un avanpost, sau un centru misionar de auto-
susţinere sau cetatea de refugiu sau bastionul bisericii rămăşiţei
adevărate. A format acest centru ca un exemplu a ceea ce adevărata
biserică urma să fie de atunci în continuare. Doar în aceste avanposturi
se găsea adevărul.

Ne întoarcem la 1901. Se dovedește că în primăvara anului 1901 a fost
ultima șansă a acelei generații.

ANTI-TIPUL GENERAŢIEI PE CARE IOSIF A INTRODUS ÎN ŢARA
PROMISĂ. Exact 100 de ani mai târziu, pe 11 septembrie 2001, a apărut
semnalul anunțat în Isaia 30:25 „când TURNURILE VOR CĂDEA”.
Acesta a fost semnul începutului ultimei încercări a lui Dumnezeu de a



pregăti o generație sfântă. El a trimis mesajul de a părăsi orașele la
munți, prin fratele Dave Westbrook al ministerului „Înapoi la Enoh” (Back
to Enoch), care a transformat lumea adventistă, lămurind problemele
vitale care ne-au împiedicat să înțelegem adevărul până atunci. Temele
sale inspirate de Dumnezeu au fost „Afară din orașe” sau „Ieșiți din
orașe”. El explică că „urîciunea pustiirii pusă în locul sfânt” s-a întâmplat
în 1888, de când oamenii adventiști urmau să se stabilească „pe dealuri
și pe munți”, așa cum a făcut el însuși. Această ieșire nu trebuia să se
oprească nici atunci când urmau să intre în călătoria lungă prin deșert a
celor 100 de ani prevăzută de Ellen White. Ea însăşi s-a dat ca un
exemplu și a ieșit să formeze centrul Madison și să obțină independența
economică atât de necesară pentru timpul sfârşitului.

Isaia 30:25 prezice clar că în „ziua” căderii turnurilor gemene, adică de
atunci, începe pregătirea ultimei generații. Iarăși strigătul a fost repetat:
„Ieșiți din orașe “. În Ţefania 1: 14-16 se vorbește despre același semn.
Fratele Gambetta, printre altele, a fost cel care a recunoscut semnul și
după căderea turnurilor l-a predicat cu putere, arătând spre împlinirea
acestei profeții a lui Isaia și Ţefania. Mesajul „AFARĂ DIN ORAŞE” este
întotdeauna necesar pentru pregătirea întâlnirii cu Isus. Acest mesaj a
fost dat lui Avraam, lui Moise, oamenilor sclavi din Egipt și va fi sau este
dat ultimului popor al lui Dumnezeu: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu,
pentru a nu fi părtași ai păcatelor lor”. Mesajul despre „ieșirea din orașe”
sau mai bine spus despre „ieșirea la dealuri și la munți” este vital pentru
a putea dobândi acel caracter care se cere celor care trebuie să se
prezinte în fața Dumnezeului cel viu. Acest mesaj a fost repetat (după ce
a fost dat prin Ellen White generației sale) de fratele Dave Westbrook, la
scurt timp după căderea turnurilor și până în 2008, a mers în jurul lumii
trezindu-i puternic pe sclavii Laodiceeni din orașele satanei.
Din 2001 până în 2008 am avut „cele șapte vaci grase”, șapte ani de
prosperitate economică și spirituală. De asemenea spiritual, deoarece în
congregațiile din Laodiceea mesajul a fost predicat fără restricții,
îndreptăţirea prin credință, biruinţa asupra păcatului, ieșirea din orașe cu
Biblia și cu Spiritul Profetic. Marile „stele” au predicat adevărul aproape
fără restricții, iar cei care au dorit, au profitat și au crescut rapid în
cunoaștere. Însă dușmanul oferea în același timp adventiștilor,
prosperitatea economică la fel cum i-a oferit şi lui Isus, împărăţiile lumii
cu bogățiile ei, să devieze inimile oamenilor lui Dumnezeu de la comoara
spirituală la cele materiale și a făcut ca mulți viteji să cadă.

În 2008, a căzut bursa americană, a scăzut pentru o scurtă perioadă de
timp anunțând sosirea „celor șapte vaci slabe”, cei șapte ani de criză
economică până în 2015. Această criză a zguduit puternic lumea. Dar
ceea ce a fost mai rău zguduită a fost criza spirituală care a venit odată



cu cea economică. Acum oamenii nu se mai puteau îmbogăți material,
DAR NICIODATĂ SPIRITUAL ÎN LAODICEEA, deoarece începuse
foamea spirituală. Duhul Sfânt s-a retras ca în trecut, ca în timpul vieții lui
Ezechiel, din Templu, în afara Ierusalimului și a stat pe munte. Acesta
este motivul pentru care Dumnezeu a trimis chemarea puternică: „IEŞIŢI
AFARĂ DIN EA POPORUL MEU, ieșiți din biserica apostată și formați
grupuri mici în munți”. Adevărul poate fi găsit acum numai în afara
Laodiceei, în mijlocul rămășiței lui Dumnezeu care se afla pe munți. Isaia
52: 7.

CLARIFICĂRI: Mesajul pentru părăsirea orașelor a fost dat atât în timpul
celor 7 vaci grase, cât și în timpul celor 7 vaci slabe, precum și după
2015 prin sora Daisy Escalante și va fi dat pentru ultima oară la marea
strigare către lumea întreagă. Deși în timpul celor şapte vaci grase încă
se mai găsea o parte de adevăr în Laodiceea, cei care au ieșit la munți
în timpul acela au crescut spiritual mult mai repede decât cei care au
rămas în Laodiceea.

Fratele David Gates, printre alții, a anunțat imediat încetarea „celor șapte
vaci grase” și că 7 ani de criză vor urma. Spunea că în anul 2015 CEVA
IMPORTANT TREBUIA SĂ SE ÎNTÂMPLE. Ellen White spune că există
profeții care numai după ce s-au împlinit le putem înțelege și recunoaște.
Ziua Ispășirii din 2015 a fost una dintre aceste profeții despre care nu
puteam spune în prealabil ce avea să se întâmple, dar se știa că CEVA
avea să se întâmple.
Fratele David Gates, imediat după vizita papei în Statele Unite, a anunțat
că are semne că JUDECATA ADVENTIŞTILOR VII a început. Mulți au
criticat și au respins acest lucru deoarece au prejudiciat că judecata
celor vii va fi dată atunci când va fi impus decretul dumninical. Însă cea
mai echilibrată explicație este că „judecata adventiștilor vii” nu este un
moment dat, ci un proces care se va încheia cu LEGEA DUMINICALĂ ȘI
ALEGEREA FIECĂREI PERSOANE INDIVIDUALE. "Timpul pentru
alegerile finale nu este în aceeași zi sau în același moment pentru
întreaga lume adventistă, dar decretul duminical și decretul de a nu
cumpăra și a vinde vor fi adoptate în date diferite de către fiecare țară.
Posibil că va dura 3 ani și jumătate după ce decretul a fost impus în
Statele Unite până la decizia finală a ultimului adventist de pe această
lume. „Judecata adventiștilor vii” a început cu conducerea organizației
căzute.)

NOTĂ:



Când vorbim despre evenimentele viitoare și posibilele lor împliniri,
(Exemplu: posibilii 3 ani și jumătate pentru a pune capăt judecăţii
adventiștilor vii din întreaga lume)acestea sunt pur și simplu o
POSIBILITATE printre multe altele. Nimic nu este bătut în cuie. Un
creștin adevărat are întotdeauna mintea deschisă să asculte alte opinii și
să învețe tot adevărul fără a avea prejudecăți. Evenimentele viitoare care
ne așteaptă nu pot fi descrise exact așa cum se vor produce. Numai
după împlinirea acestora se va vedea varianta care a fost corectă între
atâtea presupuneri. Aceasta nu înseamnă că nu putem încerca să le
descriem cu elementele disponibile. Suntem liberi să interpretăm
profețiile, dar nu suntem liberi să le impunem celorlalţi a crede
interpretarea. Adevăratul spirit este să împărtășim ceea ce am
descoperit și să avem o minte de discipoli, să învățăm tot ce este
adevărat în ceea ce împărtășesc alții. Adevărul complet este numai în
Cristos. Avem o parte din bijuteriile cufărului lui William Miller,aşadar
fiecare are un adevăr care trebuie împărtășit cu corpul bisericii. Cei care
se lansează în contradicții și lupte doctrinale, nu sunt conduși de Cristos.
Cristos a fost un Învățător, El îi învăţa pe ceilalţi. Trebuie să facem
același lucru, să prezentăm sau să publicăm ceea ce am studiat și am
descoperit și să lăsăm ca Duhul Sfânt să facă lucrarea de convingere în
oameni cu privire la adevăr.

Ellena White a spus:

Este un fapt că avem adevărul și trebuie să ne ținem strâns de pozițiile
care nu pot fi înlăturate. Dar nu ar trebui să ne uităm cu suspiciune la
vreo lumină nouă pe care Dumnezeu ne-o poate trimite și să spunem:
„Chiar nu avem nevoie de mai multă lumină decât vechile adevăruri pe
care le-am primit până acum, pe care ne odihnim”. În timp ce ne agățăm
de această poziție, mărturia Martorului credincios ne aplică mustrarea:
„Și nu știi că eşti nenorocit, mizerabil, sărac, orb şi gol”. Apocalipsa 3:17.
Cei care se simt bogați și nu au nevoie de nimic, sunt orbi de adevărata
lor condiție în fața lui Dumnezeu și nu o știu. - The Review and Herald, 7
august 1894.

Nu ar trebui să ne gândim: „Ei bine, avem tot adevărul, înțelegem pilonii
fundamentali ai credinței noastre și ne putem baza pe această
cunoaștere”. Adevărul este progresiv și trebuie să pășim în lumina lui în
creștere. Un frate m-a întrebat: „Sora White, credeți că trebuie să
înțelegem adevărul pentru noi înșine? De ce nu putem lua adevărurile pe
care alții le-au adunat și să le acceptăm fiind încrezători că au investigat
subiectul? În acest fel ne-am putea elibera de a fi nevoiți să ne exercităm
puterile minții noastre în investigarea tuturor acestor probleme. Nu



credeți că acești oameni care au descoperit adevărul în trecut au fost
inspirați de Dumnezeu?"
"Nu îndrăznesc să spun că nu au fost conduși de Dumnezeu, căci
Cristos duce la tot adevărul; dar dacă ne referim la inspirație în sensul
cel mai amplu al cuvântului, răspund: ”Nu.” Cred că Dumnezeu le-a dat o
lucrare de făcut, dar dacă nu sunt consacraţi complet Lui Dumnezeu în
orice moment, ei vor amesteca e-ul și trăsăturile lor peculiare de caracter
cu lucrarea pe care o fac. Apoi își vor aplica propriul model în lucrare și
vor modela experiența religioasă a oamenilor după propriul design. Este
periculos pentru noi să facem din carne braţul nostru. Ar trebui să ne
sprijinim pe brațul Puterii infinite. Dumnezeu ne dezvăluie acest lucru de
ani buni. Trebuie să avem credință vie în inimile noastre și să căutăm o
cunoaștere mai mare și o lumină mai dezvoltată - The Review and
Herald, 25 martie 1890.

Un spirit fariseic a pus stăpânire pe oamenii care pretind a crede
adevărul pentru aceste ultime zile. Se simt satisfăcuţi. Ei au spus: „Avem
întregul adevăr. Nu mai există lumină pentru poporul lui Dumnezeu".
Dar, dacă nu acceptăm altceva decât ceea ce am acceptat deja ca
adevăr, nu vom fi siguri. Ar trebui să investigăm cu atenție Biblia pentru
noi înșine și să săpăm adânc în Cuvântul lui Dumnezeu pentru adevăr.
„Lumina este semănată pentru cei drepți și bucurie pentru cel integru în
inimă”. Psalmii 97:11. Unii m-au întrebat dacă eu cred că ar exista mai
multă lumină pentru oamenii lui Dumnezeu. Mințile noastre au devenit
atât de înguste încât nu pare să înțelegem că Domnul are o lucrare
puternică pentru noi. Lumina în creștere trebuie să strălucească asupra
noastră; pentru că, „drumul celor drepţi este ca lumina strălucitoare, care
străluceşte tot mai mult până în ziua desăvârşită.” Proverbe 4: 18. - The
Review and Herald, 18 iunie 1889.

O nouă lumină a Cuvântului lui Dumnezeu va fi întotdeauna revelată
celui care menține o relație vie cu Soarele dreptății. Nimeni să nu ajungă
la concluzia că nu mai există adevăr care trebuie dezvăluit. Cel care
caută adevărul cu sârguință și rugăciune va găsi raze de lumină
prețioase, care încă trebuie să strălucească din Cuvântul lui Dumnezeu.
Multe bijuterii, care sunt încă împrăștiate, trebuie adunate pentru a
deveni proprietatea poporului lui Dumnezeu. - Counsels on Sabbath
School Work 36 (1892).

Nu există nicio scuză pentru ca cineva să ia o poziție spunând că nu mai
sunt adevăruri care trebuie dezvăluite și că toate descoperirile noastre
din Scriptură sunt fără greșeală. Că anumite doctrine au fost păstrate ca
adevăruri timp de mulți ani, nu este o dovadă că ideile noastre sunt
infailibile. Trecerea timpului nu va converti eroarea în adevăr, iar



adevărul are capacitatea de a fi imparțial. Nici o doctrină adevărată nu va
pierde nimic printr-o investigație sârguincioasă. Trăim în timpuri
periculoase și nu este potrivit pentru noi să acceptăm tot ceea ce se
spune a fi adevăr fără o examinare atentă; nici nu putem respinge ceva
care poartă roadele Duhului lui Dumnezeu. Dar ar trebui să fim învățăcei,
blânzi și smeriți în inimă. Unii se opun oricărui lucru care este în
dezacord cu propriile lor idei și în acest sens, își pun în pericol interesele
eterne așa cum a făcut-o națiunea iudaică prin respingerea lui Cristos.
Domnul dorește ca opiniile noastre să fie puse la probă ca să vedem
nevoia noastră de a examina îndeaproape oracolele vii, pentru a vedea
dacă suntem sau nu în credință. Mulți care susțin că ei cred adevărul au
fost mulțumiți spunând: „Sunt bogat şi îmbelşugat cu bunuri şi nu am
nevoie de nimic”. Apocalipsa 3: 17. - The Review and Herald, 20
decembrie 1892.

Cum vom investiga scripturile? Trebuie să pironim doctrinele unul câte
unul și apoi să încercăm să facem Scriptura să se conformeze opiniilor
noastre pe care le-am stabilit? Sau vom lua ideile noastre și concepţiile
noastre din Scriptură și vom măsura teoriile noastre din fiecare unghi
prin cuvântul adevărului? Mulți care citesc și predă învăţăturile Bibliei nu
înțeleg adevărul prețios pe care îl studiază şi îl predă. Oamenii cred nişte
erori în timp ce adevărul este clar relatat. Dacă și-ar fi adus doctrinele lor
până la Cuvântul lui Dumnezeu, în loc să citească Biblia în lumina
doctrinelor lor pentru a demonstra că ideile lor sunt corecte, nu ar mai
umbla în întuneric și în orbire, nici nu ar mai îndrăgi eroarea. Mulți dau
Cuvântului lui Dumnezeu un sens care se potrivește propriilor lor păreri
și se abat pe ei înșiși și îi înșală pe ceilalți prin falsele lor interpretări ale
Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu,
ar trebui să facem acest lucru cu o inimă smerită. Tot egoismul, toată
dragostea pentru originalitate ar trebui să fie lăsate deoparte. Opiniile
care sunt menținute pentru timp îndelungat nu trebuie considerate
infailibile. Lipsa dorinţei de a abandona tradițiile ce au fost stabilite din
timpuri îndelungate, au rezultat ruina poporului evreu.
Erau hotărâți să nu vadă nicio eroare în propriile lor opinii sau în
expunerile lor din Scripturi. Dar, cât de mult timp bărbații au susținut
anumite păreri, dacă nu sunt clar susținute de cuvântul scris, acestea nu
ar trebui luate în considerare. Cei care doresc sincer adevărul nu vor
ezita să-și deschidă interesele pentru a investiga și criticile și nu se vor
deranja dacă opiniile și ideile lor vor fi contrazise. Acesta a fost spiritul pe
care l-am împărtășit în urmă cu patruzeci de ani... Avem multe lecții de
învățat și mult mai multe de dezvăţat. Numai Dumnezeu este infailibil.
Cei care cred că nu vor trebui să renunțe niciodată la o poziție favorită
nici să aibe ocazia de a-şi schimba o opinie, vor fi dezamăgiți. Atâta timp
cât ne vom agăța de propriile noastre idei și opinii cu o persistență



hotărâtă, nu vom putea avea unitatea pentru care Cristos s-a rugat.
Dacă cei care sunt autosuficienți ar putea vedea cum îi privește universul
lui Dumnezeu, dacă s-ar putea vedea pe ei înșiși așa cum îi vede
Dumnezeu, vor simţi o aşa slăbiciune, lipsă de înțelepciune încât ar
striga la Domnul să fie dreptatea Lui și ar dori să se ascundă dinaintea
Lui. Apostolul spune: „Fiindcă sunteţi cumpăraţi cu un preţ; de aceea
glorificaţi pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu."1 Corinteni 6:20. Când planurile noastre și născocirile
noastre sunt distruse, când oamenii care au depins de judecata noastră
ajung la concluzia că Domnul îi va ghida să acționeze și să judece
pentru ei înșiși, nu ar trebui să fim înclinați să cenzurăm și să exercităm
autoritatea arbitrară pentru a-i obliga să accepte ideile noastre. Cei aflați
în poziții de autoritate ar trebui să-şi cultive în mod constant
autodisciplina...
Mustrarea Domnului va ajunge la cei care caută să devină gardieni ai
doctrinei, împiedicând ca o lumină mai mare să ajungă la popor. Trebuie
făcută o lucrare mare și Dumnezeu vede că liderii noștri au nevoie de o
lumină mare pentru a se putea uni în armonie cu mesagerii pe care EL îi
va trimite pentru a îndeplini sarcina pe care le-a încredinţat-o. Domnul a
ridicat mesageri și i-a înzestrat cu Duhul Său și a spus: „STRIGĂ tare, nu
cruţa, ridică-ţi vocea ca o trâmbiţă şi arată poporului Meu fărădelegea lor
şi casei lui Iacob păcatele lor.”. Isaia 58: 1. Nimeni nu riscă să se
inerpună între oameni și mesajul trimis din ceruri. Mesajul lui Dumnezeu
va ajunge la oameni; și dacă nu ar exista glas printre oameni care să-l
proclame, pietrele vor striga. Invit fiecare slujitor să-l caute pe Domnul,
să lase mândria deoparte, să renunțe la lupta pentru supremație și să-și
umilească inimia în fața lui Dumnezeu. O inimă rece și necredința celor
care ar trebui să aibă credință, menţin bisericile în slăbiciune - The
Review and Herald, 26 iulie 1892.

Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu cresc în har, vor dobândi o înțelegere
din ce în ce mai clară a Cuvântului Său și vor discerne noua lumină și
frumusețea acesteia în adevărurile ei sacre. Acest lucru s-a întâmplat în
istoria bisericii de-a lungul tuturor timpurilor și va continua să fie așa
până la sfârșit. Dar pe măsură ce adevărata viață spirituală a scăzut, a
existat întotdeauna tendința de a înceta progresul în cunoașterea
adevărului. Bărbații care sunt mulțumiți de lumina primită deja din
Cuvântul lui Dumnezeu și dezaprobă orice investigație mai profundă a
Scripturilor, devin conservatori și încearcă să evite discuțiile. Faptul că
nu există controverse sau tulburări între oamenii lui Dumnezeu, aceasta
nu trebuie considerată a fi o dovadă conclnudentă că se menține o
doctrină sănătoasă. Există motive pentru a ne teme că nu putem
discerne cu claritate între adevăr şi eroare. Când nu se ridică noi
întrebări pentru cercetarea Scripturilor, când nu există nici o diferență de



opinie care să îi determine pe oameni a cerceta Biblia pentru ei înșiși
pentru a se asigura că dețin adevărul, vor fi mulți care, ca în În vechime,
se vor agăța de tradiție și se vor închina la ceea ce nu cunosc. Mi-a fost
arătat că mulți care mărturisesc a avea cunoștințe despre adevărul
prezent, nu știu ce cred. Ei nu au o apreciere corectă cu privire la
lucrarea acestui timp. Când va veni momentul încercării, vor exista
bărbați (care acum le predică altora) care vor găsi, examinând doctrinele
lor, multe puncte asupra cărora nu pot da o înţelegere satisfăcătoare.
Până când nu vor fi probaţi în acest fel, nu vor recunoaște marea lor
ignoranță. Mulți din biserică consideră că au o înţelegere a ceea ce ei
cred, dar, înainte de a veni controversa, nu își cunosc propria slăbiciune.
Când vor fi despărțiți de co-religioșii lor și se vor vedea obligați să
rămână singuri pentru a-și explica credința, vor fi surprinși să vadă cât
de confuze sunt ideile lor pe care le-au acceptat ca fiind adevărate.
Adevărul este că s-a produs între noi o îndepărtare de la Dumnezeul cel
viu, o întoarcere la oameni, pentru a pune înțelepciunea umană pe
primul loc în loc de înțelepciunea divină. Dumnezeu își va trezi copiii.
Dacă celelalte mijloace nu vor reuși, vor apărea erezii între ei care îi vor
cerne și vor separa pleava de grâu. Domnul îi invită pe toți cei care cred
în Cuvântul Său să se trezească din somn. A venit o lumină prețioasă,
potrivită pentru aceast timp. Este adevărul biblic care arată pericolele ce
vor urmea. Această lumină ar trebui să ne conducă să studiem cu
sârguință Scripturile și să facem o examinare foarte critică a opiniilor
noastre. Dumnezeu vrea să studiem într-un mod minuțios, cu
perseverență, rugăciune și post toate sensurile și argumentele
adevărului. Credincioșii nu trebuie să se bazeze pe presupuneri și idei
slab definite despre ceea ce constituie adevărul. Credința lor trebuie să
fie întemeiată cu fermitate pe Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât, când
va veni momentul încercării și să fie aduși în fața consiliilor pentru a
răspunde pentru credința lor, ei să poată da motive speranței care este
în ei cu blândețe și cu frică.
Subiectele pe care le prezentăm lumii trebuie să fie o realitate vie pentru
noi. Este important ca în apărarea doctrinelor pe care le considerăm
articole fundamentale de credință, să nu ne lăsăm niciodată să folosim
argumente care nu sunt pe deplin plauzibile. Cele care nu sunt, pot servi
ca să aducă la tăcerea un oponent, dar nu aduce nici o onoare
adevărului. Trebuie să prezentăm argumente temeinice care nu numai
că pot să reducă la tăcere pe oponenţii noștrii, dar pot rezista și celui mai
amănunţit şi detaliat examen...

Oricare ar fi atingerea intelectuală a omului, nu credeți nici pentru o clipă
că nu este necesar să cercetaţi cu mare atenţie Scripturile pentru a
obţine mai multă lumină. Ca popor, suntem chemați individual să fim
studenți ai profețiilor. Trebuie să privim cu fervoare pentru a discerne



orice rază de lumină pe care Dumnezeu ne-o prezintă. Trebuie să
observăm primele străluciri ale adevărului și studiind cu rugăciune,
putem obține o lumină mai clară care poate fi prezentată şi altora. Putem
fi siguri că Dumnezeu nu este mulţumit de copiii Săi atunci când se
bucură de comodităţi și sunt satisfăcuţi de cunoașterea luminii pe care o
posedă. Este voia Lui ca ei să continue să înainteze pentru a primi
lumină din abundenţă și mereu în creștere care strălucește pentru ei.
Atitudinea actuală a bisericii nu este plăcută lui Dumnezeu. O încredere
în sine a pus stăpânire peste aceasta, care i-a determinat pe membrii ei
să nu simtă o nevoie de mai mult adevăr și mai multă lumină. Trăim într-
o perioadă în care Satana lucrează la stânga și la dreapta, înainte și în
spatele nostru; totuși, ca popor dormim. Dumnezeu vrea să fie auzită o
voce care să trezească poporul Său și să-i determine să lucreze. -
Evanghelici Muncitori, 312-314 (1915)

Fratilor, trebuie sa săpăm adanc in mina adevarului. Vă puteți pune
singuri și reciproc întrebări, numai dacă o faceți cu spiritul corect. Dar
prea adesea sinele este grozav și imediat ce începe ancheta, se
manifestă un spirit necreștin. Tocmai asta vrea Satana, dar ar trebui să
venim cu o inimă smerită să știm pentru noi înșine care este adevărul.
Va veni vremea când vom fi despărțiți și împrăștiați și fiecare dintre noi
va trebui să trăim fără privilegiul comuniunii cu cei care au aceeași
credință prețioasă. Cum poți să stai ferm dacă Dumnezeu nu este de
partea ta și să știi că El te conduce? De fiecare dată când investigăm
adevărul biblic, Maestrul se întâlnește cu noi. Domnul nu părăsește nava
nicio clipă pentru a fi călăuzit de piloți ignoranți. Este posibil să primim
ordinele noastre de la Căpitanul mântuirii noastre. - The Review and
Herald, 25 martie 1890.

„Nimic nu mă alarmează mai mult decât să văd spiritul de dezacord
manifestat de frații noștri. Suntem pe un teren periculos când nu ne
putem uni ca și creștini și să examinăm politicos punctele controversiale.
Îmi doresc să fug din acel loc, ca nu cumva să primesc modelul celor
care nu pot investiga sincer doctrinele Bibliei. "Cei care nu pot examina
imparțial evidențele unei poziții care diferă de a lor, nu sunt potriviți să
dea învățătură altora în oricare departament al cauzei lui Dumnezeu”.
1MS 482.


