
"Când decretul va fi promulgat și sigiliul va fi pus"

DE CE DECRET SE TRATEAZA IN ACEST CITAT?
IN MOD CERT, MULTI ADVENTISTI DE ZIUA A SAPTEA AU INTELES
CA ESTE VORBA DE DECRETUL DUMINICAL. ESTE POSIBIL SA FIE
VORBA DE ALT DECRET?

Contextul mic:
Ce faceți, fraților, în timpul marii lucrări de pregătire? Aceia care se
unesc cu lumea vor fi modelați de lume și pregătiți pentru semnul fiarei.
Acei care nu se încred în ei înșiși, care se umilesc înaintea lui
Dumnezeu și își curăță sufletul prin ascultarea de adevăr sunt modelați
de cer și pregătiți pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor. CÂND
DECRETUL VA FI PROMULGAT ȘI SIGILIUL VA FI PUS,
CARACTERUL VA RĂMÂNE PENTRU VEȘNICIE CURAT ȘI FĂRĂ
PATĂ. 5M 216.1

Contextul mare:

Isus este gata să părăsească locul milei din sanctuarul ceresc, ca să-și
îmbrace hainele răzbunării și să-și reverse mânia în judecățile Sale
asupra acelora care n-au răspuns luminii pe care Dumnezeu le-a dat-o. "
5M 207.4
....
Ziua răzbunării lui Dumnezeu este asupra noastră. Sigiliul lui Dumnezeu
va fi așezat numai pe fruntea acelora care suspină și gem din pricina
urâciunilor ce se săvârșesc în țară. Aceia care, legați fiind prin legături
de simpatie cu lumea, mănâncă și beau cu bețivii vor fi cu siguranță
nimiciți împreună cu cei ce săvârșesc nelegiuire. "Ochii Domnului sunt
peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul
Își întoarce fața împotriva celor răi."Faptele noastre vor hotărî dacă vom
primi sigiliul viului Dumnezeu sau vom fi doborâți de armele de nimicire.
Deja câțiva stropi ai mâniei lui Dumnezeu au căzut asupra pământului;
dar când cele șapte plăgi de pe urmă vor fi revărsate fără să mai fie
amestecate în potirul indignării Sale, atunci va fi pentru totdeauna prea
târziu pentru pocăință și pentru a găsi adăpost. Nici un sânge ispășitor
nu va mai spăla atunci mânjitura păcatului."În vremea aceea se va scula
marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi
o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și
până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit,
și anume, oricine va fi găsit scris în carte." Când vine acest timp de
strâmtorare, fiecare caz este hotărât; nu mai este timp de probă, nu va
mai fi nici un fel de milă pentru cel nepocăit. Sigiliul viului Dumnezeu



este pus pe fruntea poporului Său. Această mică rămășiță,
neputincioasă să se apere singură în conflictul acesta pe viață și pe
moarte cu puterile pământului ce mărșăluiesc conduse de oastea
balaurului, fac din Dumnezeu apărarea lor. Decretul ca să se închine
fiarei și să primească semnul ei, sub pedeapsa persecuției și a morții, a
fost emis de către cea mai înaltă autoritate pământească. 5M 212.3 - 5M
212.5
....
Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp cât
caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este
lăsată remedierea caracterelor noastre, curățirea templului sufletului de
orice întinăciune. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum
ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii. 5M 214.2
...
Ce faceți, fraților, în timpul marii lucrări de pregătire? Aceia care se
unesc cu lumea vor fi modelați de lume și pregătiți pentru semnul fiarei.
Acei care nu se încred în ei înșiși, care se umilesc înaintea lui
Dumnezeu și își curăță sufletul prin ascultarea de adevăr sunt modelați
de cer și pregătiți pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor. CÂND
DECRETUL VA FI PROMULGAT și sigiliul va fi pus, caracterul va
rămâne pentru veșnicie curat și fără pată. 5M 216.1

Curând se va spune în cer "S-a sfârșit!" "Cine este nedrept, să fie
nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și mai departe;
cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. și cine
este sfânt, să se sfințească și mai departe! Iată, Eu vin curând; și
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui."
(Apocalipsa 22, 11.12). CÂND SE VA DA ACEASTĂ SENTINȚĂ, orice
caz va fi decis. SP 418.1

Am văzut îngerii grăbindu-se încoace și încolo în cer. Un înger cu o
călimară la brâu s-a întors de pe pământ și I-a raportat lui Isus că și-a
terminat lucrarea și că sfinții erau numărați și sigilați. L-am văzut apoi pe
Domnul Isus, care slujea înaintea chivotului ce conținea cele Zece
Porunci, aruncând jos cădelnița. Apoi și-a ridicat mâinile și a zis cu glas
tare: "S-a sfârșit" . Toți îngerii și-au scos coroanele când Isus A FĂCUT
SOLEMNA DECLARAȚIE: "Cine este nedrept să fie nedrept și mai
departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără
prihană să trăiască și mai departe fără prihană. și cine este sfânt să se
sfințească și mai departe!" Apocalipsa 22, 11 IM 402.2

Reflecting Christ
Cand Isus se ridica in sfanta sfintelor, isi lasa vesmintele de intercesor si
isi pune vesmintele razbunarii, DECRETUL VA FI DAT: "Cine este



nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și
mai departe; cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără
prihană. și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe! Iată, Eu vin
curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui."
(Revelation 22:11, 12). - Testimonies for the Church 8:313-315. RC
312.8

Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul
de "înviorare" și pe cel al "ploii târzii" care să-i facă în stare să stea în
picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulți i-
am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea
necesară; din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți
trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața unui
Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie modelați de către profeți și nu
reușesc să-și curețe sufletele ascultând de tot adevărul și care sunt
dispuși să creadă că starea lor este cu mult mai bună decât este în
realitate vor ajunge în timpul căderii plăgilor și vor vedea atunci că au
nevoie să fie ciopliți și finisați pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp
pentru a face aceasta și nici un Mijlocitor care să le pledeze cauza
înaintea Tatălui. Înainte de această vreme, A IEȘIT DECLARAȚIA
ÎNFRICOȘĂTOR DE SOLEMNĂ: "Cine este nedrept, să fie nedrept și
mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este
fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. și cine este sfânt să
se sfințească și mai departe!" Am văzut că nimeni nu putea avea parte
de "înviorare", dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra
mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșite.
Ar trebui, de aceea, să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și
să căutăm cu sinceritate acea pregătire necesară pentru a ne face în
stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua Domnului. Toți să-și aducă
aminte că Dumnezeu este sfânt și că nimeni nu poate sta vreodată în
prezența Sa în afară de făpturile sfinte. ST 71.2

Isus ne-a lăsat Cuvântul: "Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni
stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor,
sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă
găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: 'Vegheați!'" (Marcu 13,
35-37.) Noi veghem și așteptăm revenirea Stăpânului, care trebuie să
aducă dimineața, ca nu cumva, venind pe neașteptate, să ne găsească
dormind. La ce timp se face referire aici? Nu la arătarea lui Hristos pe
norii cerului spre a găsi pe poporul Lui adormit. Nu, ci la revenirea Lui de
la slujirea Sa în locul prea sfânt al Sanctuarului ceresc, când Se
dezbracă de îmbrăcămintea Sa preoțească, și Se îmbracă cu hainele
răzbunării, ȘI CÂND SE DĂ PORUNCA: "Cine este nedrept, să fie
nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe;



cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. și cine
este sfânt să se sfințească și mai departe!" (Apocalipsa 22, 11.) 2M
190.1

CONCLUZIE: DECRETUL DE CARE VORBESTE SORA ELLEN WHITE
AICI ESTE DECRETUL DIN APOCALIPSA 22:11, NU DECRETUL
DUMINICAL.


