„Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe!
Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie;
pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej
niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. Szukajcie Pana
wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd jego czynicie; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości
Pańskiej” (Sof. 2:1-3, BG).

OSTATNIE SIEDEM LAT
„Gdy na początku czasu ucisku zostaniemy napełnieni Duchem Świętym,
wyjdziemy i będziemy głosili obszerniej o Szabacie. To rozgniewa kościoły i
adwentystów z imienia, gdyż prawdzie o Szabacie nie będą mogli zaprzeczyć” (E. White, „Doświadczenia i widzenia”, str. 29,
wyd. Poselstwo wyzwolenia, wyd. III).
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Dan. 12:7 - rozproszenie siły świętego ludu

„W ostatecznych dniach, Pan toczy bój ze swoim powszechnie uznanym
ludem. W walce tej, osoby na odpowiedzialnych stanowiskach przyjmą kurs
wręcz przeciwny do tego, jaki zajął Nehemiasz… W zborach i w wielkich,
publicznych zgromadzeniach, kaznodzieje będą zalecać, a wręcz wymuszać
na ludzie konieczność zachowywania pierwszego dnia tygodnia”
(E. White, Review and Herald, 18.03.1884).

Czas małego ucisku

Dan. 12:11 – zniesienie codziennej
i postawienie ohydy spustoszenia

„Tak jak oblężenie Jerozolimy przez armie rzymskie było sygnałem dla
chrześcijan do ucieczki, tak objęcie władzy przez część naszego narodu
[USA] w dekrecie narzucającym papieską niedzielę będzie ostrzeżeniem dla
nas. Wtedy nadejdzie czas opuszczenia dużych miast, przygotowanie się
do opuszczenia mniejszych, by udać się do domów schronienia
w odludnych miejscach wśród gór”
(E. White, 5T, str. 465).
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