
Czasy biblijne i uroczyste obchody Stwórcy (Biesiady) - część 3

*****************************************
*****************************************
Początek roku biblijnego
*****************************************
*****************************************

Aby obliczyć daty świąt, musimy zidentyfikować PIERWSZY DZIEŃ
ROKU (pierwszy nów) i resztę Nowego Roku.

W Biblii widzimy typy i antytypy. Widzimy wzory, które są ponownie
nakładane lub powtarzane zgodnie z początkowym wzorem, ale w
innych miejscach. Chociaż okoliczności się zmieniają, wzór ten
pozostaje taki sam, jak Pan był taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze.
"Prawdziwy kościół Chrystusa jest depozytariuszem skarbów prawdy" -
powiedziała Ellen White. Jednym z tych skarbów jest kalendarz
Wiecznego. Kalendarz jest obliczany tam, gdzie znajduje się obecny
kościół.

*********************
OBJAŚNIENIA
*********************

Exodus 12:1-4 KJV
1 I the WŁADYKA spake do Mojżesz i Aaron w the ziemia Egipt, saying,
2 Miesiąc ten będzie dla Państwa początkiem miesięcy: będzie to
pierwszy miesiąc roku.
3 Mówić ye do wszystkie the congregation Izrael, saying, W the dziesiąty
dzień ten miesiąc wziąć każdy mężczyzna baranek, według the dom ich
ojciec, baranek dla dom:
4 I jeżeli the dom być zbyt mały dla the baranek, pozwalać i jego sąsiad
obok do jego dom brać ono według the liczba the duszka; każdy
mężczyzna według jego jedzenie robić twój liczyć dla the baranek.

*****************************************************************
Gdzie były obliczane biesiady?
******************************************************************

A) Kalendarz jest po raz pierwszy wspomniany w Księdze Rodzaju
(Moed - uroczyste czasy religijne), kiedy to został ustanowiony pierwszy
kościół Boży na ziemi, Adam i Ewa. Oni, a później dzieci Boże, znali i



zachowywali uroczyste celebracje. Jezus i aniołowie odwiedzili Adama i
Ewę w Raju i nauczyli ich praw wszechświata, w tym kalendarza. (Kiedy
chodziliśmy do szkoły, uczyli nas harmonogramu i czasu, to jest coś
podstawowego).
Pierwsza ofiara baranka paschalnego była w Edenie, zanim Adam i Ewa
zostali wyrzuceni. Pierwsze jagnię paschalne zostało tam ubite. Ten
dzień być prawdopodobny the 14th the pierwszy miesiąc. Tutaj został
ustanowiony system ofiarny, który wskazywał na wielką ofiarę Chrystusa
według wzoru przedstawionego w tym dniu; ten pierwszy dzień grzechu i
rozwiązanie grzechu - obietnica ofiary "Baranka, który został zabity od
założenia świata", Chrystusa Jezusa. Po złożeniu ofiary,
prawdopodobnie 15 dnia pierwszego miesiąca, prawdopodobnie wyszli
oni z Edenu (podobnie jak wyszli z Egiptu po złożeniu ofiary z Baranka.
Adam i Ewa wyszli ubrani, i z obietnicą ochronnej krwi Chrystusa. Z
pewnością Chrystus stanął między dwoma grzesznikami a uderzającym
aniołem, który w końcu stanął przy wejściu do Edenu ze swoim mieczem
bez szwanku).

B) Po grzechu, dzieci Boże przechowywane biesiady w górach, gdzie
mieszkali, oddzielone od dzieci ludzi. Adam był duchowym przywódcą, a
po nim patriarchowie byli duchowymi przywódcami. Prawdopodobnie
znali oni uroczyste obchody.

C) Po potopie, Noe był pierwszym patriarchą, który poprowadził kościół
Boży.

D) W czasach Abrahama wiedza o Bożym Prawie została utracona, a
Bóg powołał go z Babilonu, aby był strażnikiem Jego Prawa, a co za tym
idzie, nowym duchowym przywódcą Kościoła. Bóg nauczył go, jak
zachować system ofiarny i ewentualnie Jego uroczyste obchody.
Wiedział o "przaśnym chlebie". To pokazuje nam, że prawdopodobnie
wiedział o tych uroczystych obchodach.

E) Po 400 lub 430 latach niewoli, Bóg wyprowadził lud z Egiptu i z rąk
uderzającego anioła przez Jego własną ofiarę, zapowiadaną w baranku
paschalnym. Możliwie przychodzić na the dokładny ten sam dzień co the
pierwszy Passover Eden, the 15 dzień the pierwszy miesiąc. The ludzie
kto być niewolnik grzech spędzać the przywrócony Pascha i the Uczta
Przaśny Chleb uciekać save ich życie. Możliwie, the siódmy dzień the
Uczta Przaśny Chleb, na the ostatni solenny dzień, być kiedy krzyżować
the Czerwony Morze i tak opuszczać the terytorium the Sinai półwysep,
che być także Egipski terytorium. To znaczy, wydostanie się z Egiptu
całkowicie zajęło siedem dni. Wygląda na to, że przeszli siedem dni do
Morza Czerwonego, a Biblia mówi nam, że przeszli przez morze w nocy,



aż do rana.
Te siedem dni wielkiego wybawienia przypominają nam o podboju
Jerycha, które również trwało siedem dni i to Bóg wyeliminował wrogów;
oni po prostu szli. Jest możliwe, że Jerycho zostało również zdobyte w
święto Przaśnego Chleba.

Na Synaju otrzymali zapomniane prawo w dniu Pięćdziesiątnicy. Od tego
momentu przez 40 lat mieli świętować Paschę w Madianie. Konferencja
Generalna była początkowo Tabernakulum Mojżesza, potem
Tabernakulum Zgromadzenia. Żywym prorokiem tego kościoła był
Mojżesz, a sam Chrystus w niewidoczny sposób prowadził swój kościół,
co było ilustracją Jego wiecznej obecności pośród świętego ludu. Był to
prawdziwy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Liczby 9:1-5 KJV
1 I the WŁADYKA spake do Mojżesz w the pustkowie Sinai, w the
pierwszy miesiąc the drugi rok po tym jak przychodzić z the ziemia Egipt,
saying,
2 The dziecko Izrael także utrzymywać the passover przy jego mianować
sezon.
3 W the czternasty dzień ten miesiąc, przy wyrównywać, ye utrzymywać
ono w jego mianować sezon: według wszystkie the obrządek ono, i
według wszystkie the ceremonia tego, ye utrzymywać ono.
4 I Mojżesz spake do the dziecko Izrael, że musieć the passover.
5 I utrzymywać the passover na the czternasty dzień the pierwszy
miesiąc przy wyrównywać w the pustkowie Sinai: według wszystko który
the WŁADYKA dowodzić Mojżesz, więc zrobić the dziecko Izrael.

UWAGA:
Zauważamy, że miejsce, w którym mieli zachować (i obliczyć) obchody,
nie było absolutne, ale Bóg zarezerwował sobie prawo do wskazania
tego miejsca, w każdej dyspensacji.
Księga Kapłańska 23:2 KJV
Mówić do the dziecko Izrael, i mówić do, Dotyczyć the uczta the
WŁADYKA, che ye ogłaszać święty zgromadzenie, wyrównywać te być
mój uczta.
Powtórzony Prawa Autorskie 16:15 KJV
Siedem dni zachowasz uroczystą ucztę dla Pana, Boga twego, w
miejscu, które Pan wybierze; ponieważ Pan, Bóg twój, będzie cię
błogosławił w każdym wzroście twoim i we wszystkich uczynkach rąk
twoich, dlatego na pewno będziesz się cieszył.

Niestety, z powodu ich buntu, zachowali uroczystość tylko w Egipcie,
chociaż na Synaju Zbawiciel nalegał, aby zachowali uroczystość. Jest



kilka miejsc, gdzie polecenie to jest powtarzane.

Po 40 latach przymierze zostało odnowione z nowym pokoleniem, a
uroczystości zaczęły być przechowywane ponownie:
Joshua 5:10-11 KJV
10 I the dziecko Izrael obozować w Gilgal, i utrzymywać the passover na
the czternasty dzień the miesiąc przy wyrównywać w the równina
Jericho.
11 I jeść the stary kukurydza the ziemia na the jutro po the passover,
unleavened ciasto, i parzyć kukurydza w the jaźń-samotny dzień.

Dla prawie czterdzieści rok the dziecko Izrael gubić widok w the
przesłona the pustynia. W rebelii przy Kadesh oni odrzucać Bóg, i Bóg
mieć dla the czas odrzucać. Ponieważ okazali się niewierni Jego
przymierzu, nie mieli otrzymać znaku przymierza, czyli obrzędu
obrzezania. Ich pragnienie powrotu do kraju niewoli pokazał im, że nie są
godni wolności, a Pascha, ustanowiona dla uczczenia wybawienia z
niewoli, nie miała być przestrzegana. Jednak kontynuacja usługi
tabernakulum świadczył, że Bóg nie opuścił całkowicie swój lud. A Jego
opatrzność nadal dostarczał ich pragnienia. "Pan, Bóg twój... zna twoje
chodzenie po tej wielkiej pustyni; te czterdzieści lat Pan, Bóg twój, był z
tobą; niczego ci nie brakowało." Księga Powtórzonego Prawa 2:7. Bóg
troszczył się o Izrael nawet podczas tych lat wygnania: "Zdobywasz
także twego dobrego ducha, aby ich pouczać... Na pustyni... ich ubrania
nie były woskowane, a ich stopy nie puchły." Nehemiasza 9:20, 21. EP
285.1 - EP 285.2
Niewielka odległość od Jordanu Hebrajczycy zrobili swój pierwszy obóz
w Kanaanie. Zawieszenie obrzędu obrzezania i przerwanie Paschy było
dowodem niezadowolenia Pana z ich pragnienia powrotu do kraju
niewoli. Teraz jednak lata odrzucenia zostały zakończone. Znak
przymierza został przywrócony. Obrzęd obrzezania został wykonany na
wszystkich ludziach, którzy urodzili się na pustyni. I Pan oświadczył
Jozuego: "Tego dnia odsunąłem od ciebie zarzut Egiptu". EP 344.4

Niewielka odległość od Jordanii sprawiła, że Hebrajczycy zrobili swoją
pierwszą obozowisko w Kanaanie. Tutaj Joshua "obrzezał dzieci Izraela;"
"a dzieci Izraela obozowały w Gilgal, i zachował Paschę." Zawieszenie
obrzędu obrzezania od czasu buntu w Kadeszu było stałym
świadectwem dla Izraela, że ich przymierze z Bogiem, którego był on
wyznaczonym symbolem, zostało złamane. A przerwanie Paschy,
pomnik ich wybawienia z Egiptu, było dowodem niezadowolenia Pana z
ich pragnienia powrotu do kraju niewoli. Teraz jednak lata odrzucenia
zostały zakończone. Po raz kolejny Bóg uznał Izrael za swój lud i znak
przymierza został przywrócony. Obrzęd obrzezania został wykonany na



wszystkich ludziach, którzy urodzili się na pustyni. I Pan oświadczył
Jozuego: "Tego dnia odsunąłem od ciebie zarzut Egiptu", a w
nawiązaniu do tego, miejsce ich obozowiska nazwano Gilgal, "odjazd"
lub "odjazd". PP 485.2

F) Po wejściu do Kanaanu, w Shiloh powstała "Konferencja Generalna".
Tam, gdzie znajdował się dom Boży, była "Konferencja Generalna".
Kapłani ogłosili święte celebracje.

Sędziowie 18:31 KJV
I ustawili ich na grobowcu Micah'a, który zrobił, przez cały czas, gdy dom
Boży był w Shiloh.
Sędziowie 21:19 KJV
Wtedy powiedzieć, Ujrzeć, tam być uczta the WŁADYKA w Shiloh roczny
w miejsce che być na the północny strona Bethel, na the wschodni
strona the autostrada który iść w górę od Bethel Shechem, i na the
południe od Libonah.

G) Po sędziów Dawid ustanowił siedzibę kościoła w Jerozolimie,
przynosząc tabernakulum i kapłanów.

Od tego czasu Jerozolima była siedzibą "Konferencji Generalnej"
profesów ludu Bożego ("kustoszy prawdy"), a cały naród jednogłośnie
utrzymywał uroczystości. Było to miejsce, w którym mieszkała chwała
Boża.

*** Właśnie widzieliśmy kilka różnych miejsc, w których odprawiali
Uroczystości, chociaż wydaje się, że ten werset mówi o jednym miejscu.
Księga Powtórzonego Prawa 16:5-6 KJV
5 Thou mayest poświęcać the passover wśród jakaś brama, che the
WŁADYKA Bóg dawać thee:
6 Ale przy the miejsce che the WŁADYKA Bóg wybierać jego imię w, tam
thou shalt poświęcać the passover przy wyrównywać, przy the puszek
the słońce, przy the sezon który thou camest naprzód z Egipt.

Ale ono być tylko jeden miejsce podczas gdy ono niszczyć; móc
poświęcać w dwa różny miejsce przy jeden. Ale jeżeli apostazja niszczyć
wybrany miejsce, then Bóg móc inny miejsce, z różny ludzie.

H) Po odrzuceniu Izraela, nowy lud Boży, strażnik Jego prawa,
wczesnochrześcijański kościół, miał swoją siedzibę również w
Jerozolimie, aż do 66 roku życia.



Dzieje Apostolskie 16:4 KJV
A gdy przechodzili przez miasta, wydawali im dekrety, które zachowali,
wyświęcone przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie.

W związku z tym kontynuowali obliczanie uroczystości w Jerozolimie.

I) Po 66 roku życia, kiedy wszyscy chrześcijanie uciekli z Jerozolimy,
Ellen White mówi nam, że chrześcijanie nigdy więcej nie utrzymali
obchodów w Jerozolimie.

Przez kilka wieków kontynuowali obchody świąt i szabatu, ale po
apostazji, a następnie pojawieniu się małego rogu, statuty zostały
zapomniane w Ciemnych Wiekach. Ellen White mówi nam, że musimy
kopać by wydobyć klejnoty prawdy, a William Miller widział to samo w
swoim śnie zapisanym we wczesnych pismach.

Wiara, która przez wieki była utrzymywana i nauczana przez chrześcijan
waldenowskich, pozostawała w wyraźnym kontraście z fałszywymi
doktrynami przedstawionymi w Rzymie. Ich wiara religijna opierała się na
pisanym słowie Bożym, prawdziwym systemie chrześcijaństwa. Ale ci
pokorni chłopi, w swych mrocznych rekolekcjach, odcięci od świata i
związani codziennym trudem wśród swych stad i winnic, sami nie doszli
do prawdy w opozycji do dogmatów i herezji kościoła apostolskiego. Ich
wiara nie była wiarą nowo przyjętą. Ich wiara religijna była ich
dziedzictwem po ich ojcach. Walczyli o wiarę kościoła apostolskiego -
"wiarę, która kiedyś została przekazana świętym". Jude 3. "Kościół na
pustyni", a nie dumna hierarchia zafascynowana wielką stolicą świata,
był prawdziwym kościołem Chrystusa, strażnikiem skarbów prawdy,
które Bóg oddał swojemu ludowi, aby został dany światu. GC 64.2

Przez wieki prześladowań, konfliktów i ciemności, Bóg podtrzymywał
swój kościół. Nie spadł na niego żaden obłok, na który nie był
przygotowany; nie powstała żadna siła przeciwna, aby przeciwdziałać
Jego dziełu, którego nie przewidział. Wszystko odbyło się tak, jak On to
przewidział. On nie opuścił Swojego Kościoła, ale prześledził w
proroczych deklaracjach, co by się wydarzyło, a to, co Jego Duch
natchnął proroków do przepowiadania, zostało doprowadzone do skutku.
Wszystkie Jego cele zostaną wypełnione. Jego prawo jest związane z
Jego tronem, a żadna moc zła nie może go zniszczyć. Prawda jest
natchniona i strzeżona przez Boga; i zatriumfuje nad wszelką opozycją.
AA 11.3



Kościół jest Bożą fortecą, Jego miastem schronienia, które posiada w
zbuntowanym świecie. Każda zdrada kościoła jest zdradą dla Tego,
który kupił ludzkość krwią swego Jednorodzonego Syna. Od samego
początku wierne dusze stanowiły kościół na ziemi. W każdym wieku Pan
miał Swoich stróżów, którzy składali wierne świadectwo pokoleniu, w
którym żyli. Strażnicy ci dawali poselstwo ostrzeżenia; a gdy zostali
powołani do złożenia zbroi, inni podjęli się tej pracy. Bóg przyprowadził
tych świadków do przymierza z samym sobą, jednocząc kościół na ziemi
z kościołem w niebie. On posłał swoich aniołów, aby służyli Jego
Kościołowi, a bramy piekielne nie były w stanie zwyciężyć przeciwko
Jego ludowi. AA 11.2

Podczas wieków duchowej ciemności kościół Boga był jak miasto
położone na wzgórzu. Od wieku do wieku, przez kolejne pokolenia,
czyste doktryny nieba rozwijały się w jego granicach. Zakrwawione i
wadliwe, jak może się wydawać, kościół jest jedynym obiektem, na który
Bóg obdarza w szczególnym znaczeniu jego najwyższy szacunek. Jest
to teatr Jego łaski, w którym On zachwyca się objawić swoją moc
przemiany serca. AA 12.1

J) Po śmiercionośnej ranie spowodowanej przez Francję, Biblia zaczęła
być szybko tłumaczona i rozpowszechniana na całym świecie (w XIX
wieku). Nadszedł czas, by Bóg po raz drugi wyciągnął rękę, by zebrać
swój lud i stworzyć kościół, który będzie niósł Jego światło.

K) Od 22.10.1844 r. Kościół Boży, lud Boży profesowany jako stróż Jego
prawa, jest Adwentystą Dnia Siódmego, którego siedziba znajduje się w
Battle Creek, a obecnie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland.

W chrześcijańskiej dyspensacji Izrael jest duchowy i ogólnoświatowy, a
starożytna Jerozolima nie ma już znaczenia dla kościoła (Świątynia
została opuszczona przez Boga i zniszczona, miasto spłonęło, tak jak
Samaria i Szilon w przeszłości). Lud Boży jest ludem ogólnoświatowym,
ale ma centrum orientacji, nowoczesną "Jerozolimę".

Obecnie, ziemią wolności, która zastępuje kraj Izraela, są Stany
Zjednoczone, ponieważ jest to naród protestancki, ziemia wolności,
gdzie chrześcijanie, którzy uciekli z małego rogu, znaleźli schronienie, i
wiemy, że odegra ona główną rolę w ostatnich dniach. Konferencja
Generalna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znajduje się w
Stanach Zjednoczonych. Odgrywa ona rolę starej Jerozolimy, będąc
nową Jerozolimą. Tak mówi Ellen White.



Bóg ma Kościół. Nie jest to wielka katedra, nie jest to narodowy
establishment, ani różne wyznania; to ludzie, którzy miłują Boga i
przestrzegają Jego przykazań. "Gdzie dwóch lub trzech jest
zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mateusza 18:20).
Gdzie Chrystus jest nawet wśród nielicznych pokornych, to jest Kościół
Chrystusa, na obecność Wysokiego i Świętego, który zamieszkuje
wieczność może sam stanowić kościół. UL 315.5

Kościół Adwentystów jest stróżem prawdy:
Bóg prowadzi lud. Ma On lud wybrany, kościół na ziemi, który stał się
depozytariuszem Jego prawa. Zobowiązał się wobec nich do świętej
ufności i wiecznej prawdy, która ma być dana światu. Będzie ich
strofował i poprawiał. Poselstwo do Laodyceanów odnosi się do
Adwentystów Siódmego Dnia, którzy mieli wielkie światło i nie chodzili w
tym świetle. Ci, którzy dokonali wielkiego zawodu, ale nie dotrzymali
kroku swojemu Przywódcy, zostaną wypluci z Jego ust, jeśli nie będą
pokutować. 2SM 66.2

Łukasza 13:33-35 KJV
33 Niemniej jednak muszę iść do dnia, i do jutra, i następnego dnia: bo
nie może być, że prorok zginął z Jerozolimy.
34 O Jeruzalem, Jeruzalem, który zabija proroków, i kamienuje ich,
którzy są posłani do ciebie; jakże często bym zbierał twoje dzieci razem,
jako kurę, która zbiera swoje potomstwo pod skrzydłami swymi, a wy nie!

35 Oto wasz dom został wam pozostawiony w spustoszeniu; i zaprawdę
powiadam wam: Nie zobaczycie mnie, aż do czasu, kiedy powiecie:
"Błogosławiony jest ten, który przychodzi w imieniu Pana".

Obecny prorok, Daisy Escalante, jest w Stanach Zjednoczonych
(Portoryko) i jest "zabijany" przez prześladowania i odrzucenie przez
przywódców Adwentystów Siódmego Dnia. Z pewnością Jerozolima
znajduje się dziś w Stanach Zjednoczonych.

Jerozolima jako USA.

"Zeznania z tomu 5"
Tak jak podejście rzymskich wojsk było znakiem dla uczniów o
zbliżającej się zagładzie Jerozolimy, tak i ta apostazja niech będzie dla
nas znakiem, że granica Boskiej wyrozumiałości jest osiągnięta, że
miara nieprawości naszego narodu jest pełna, i że anioł miłosierdzia
wkrótce podejmie swoją ucieczkę, nigdy nie wróci. 5T 451.2

Konferencja Generalna Adwentystów Dnia Siódmego jako Jerozolima



"List 43, 1903"
W porze nocnej powtarzam niektórym słowa, które Chrystus wypowiadał,
gdy płakał nad skruchą Jerozolimy: "Gdybyś chociaż w tym dniu znał
rzeczy, które należą do twego pokoju!". Kiedy Zbawiciel wypowiedział te
słowa, zatrzymał się. Chwalebne przeznaczenie, które mogłoby
pobłogosławić Jerozolimę, gdyby przyjęła swego Odkupiciela, powstało
przed Nim. Ale jasny obraz zniknął z Jego oczu. Zrozumiał, że ona była
pod rzymskim jarzmem, nosząc błogosławieństwo Boże, skazana na
Jego odpokutujący osąd; i wziął na siebie złamaną nić Jego lamentów:
"Ale teraz są ukryte przed twoimi oczami." Łukasza 19:42. Nie mogę nie
czuć się tak intensywnie, jak myślę, że o niektórych, jeśli się nie zmienią,
te słowa muszą w końcu zostać wypowiedziane. Dlatego nie chcę
uczestniczyć w konferencji generalnej. 18LtMs, Lt 43, 1903, par. 20

Kościół jest w stanie laodycejskim. Obecność Boga nie jest pośród niej. -
Ulotki do książek 1:99 (1898). LDE 49.1

Wszyscy wiemy, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem
Bożym w stadium końcowym. Kościół ten powtarza historię starożytnego
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zwanego Izraelem. Przez
apostatyzowanie z prawdy, ale będąc w czasie łaski i sądu śledczego,
jest tak samo jak w przypadku dawnej Jerozolimy. Chrystus pokazał, że
obchody miały trwać w apostacie Jeruzalem aż do Jego śmierci. Nawet
do 66 roku życia, poza siedzibą kościoła żydowskiego, w Jerozolimie
znajdowała się również siedziba kościoła chrześcijańskiego. Tak samo
jest dzisiaj. Wyznawany Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
apostatyzował, ale w tym samym czasie istnieje prawdziwy Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego, pozostałość, której siedziba znajduje się
również w Stanach Zjednoczonych, ponieważ prorok tam jest. I "nie
może być tak, że prorok zginie z Jerozolimy".

W związku z tym, wzór obliczania obchodów jest taki sam, ale
okoliczności się zmieniają i muszą być dostosowane do ziemi dzisiejszej
"Jerozolimy".

Wniosek: Musimy obliczyć początek roku, biorąc pod uwagę światło
księżyca w Stanach Zjednoczonych (ponieważ światło księżyca zmienia
się nieco wokół ziemi i Bóg pragnie zjednoczonego narodu).

******************************************************************
W jaki sposób obliczali celebracje?
******************************************************************



W dawnych czasach, przed ich babilońską niewolą, używali metody
karaimskiej.
Metodą karaimską: Rok biblijny rozpoczyna się wraz z pierwszym
Nowym Księżycem po tym, jak jęczmień w Izraelu osiągnął stadium
dojrzałości zwane Abib (jęczmień). Okres od jednego roku do
następnego wynosi 12 lub 13 miesięcy księżycowych. Z tego powodu
ważne jest, aby sprawdzić stan jęczmienia, który ma być zebrany pod
koniec 12. miesiąca. Jeśli w tym czasie jęczmieniem jest Abib, to
następnym księżycem jest Hodesh Ha-Aviv ("Abib New Moon"). Jeśli
jęczmień jest jeszcze niedojrzały, musimy poczekać jeszcze jeden
miesiąc, a następnie ponownie sprawdzić jego stan pod koniec 13.
miesiąca.

Po długim pobycie w Babilonie, a następnie w innych niewolach,
dowiedzieli się o równonocy wiosennej i zaczęli jej używać, ponieważ
zbiegło się to z ich wyjazdem z Egiptu. Przywieźli z Babilonu nazwy na
miesiące i elementy ich kalendarza, takie jak 24 godziny, itp.

Mówi nam o tym cytat z pionierów:
Starożytny rok nie zaczynał się w połowie zimy, jak teraz, ale przy
pierwszej nowiu księżyca po równonocy wiosennej. Tym samym, gdy
okres 2300 dzień zaczynać w rok liczyć się the antyczny metoda, ono
uznawać koniecznym ten metoda swój zamknięty. Hence, 1843 liczyć
jako końcówka w the wiosna, i nie w the zima. GC88 681,4
To nie jest cytat z Ellen White, ale z pionierów.

Flavius Josephus (37-100DC) również wspomina o tej metodzie, a
wspomina o niej wielu naszych pionierów, w tym William Miller.

Była to prawdopodobnie metoda, której używali do ustalenia czasu
obchodów nawet w roku ukrzyżowania (31). Albo mogli użyć obu tych
metod. Kiedy jęczmień nie dojrzewał, ponieważ pierwszy nów w roku
spadł bardzo wcześnie, wtedy dodawali dodatkowy miesiąc do roku. Ale
to było pozostawione do wyboru tych, którzy byli odpowiedzialni za
obliczanie Nowego Księżyca. To była męska część w ustalaniu dat, a
Bóg ją uszanował. Na przykład, jeżeli tam być dwa dzień, i być pewny
który być the Nowy Księżyc, trzymać oba. Zrobiono to jako środek
ostrożności.

Jest pewne, że Flawiusz Józef żył w tym czasie i mówi, że używali
metody równonocy, ponieważ musieli widzieć, kiedy dzień zaczynał być
dłuższy niż noc.



Mówi Wikipedia:
Święto Pesach rozpoczyna się 14. dnia miesiąca Nissana, który zwykle
przypada w kwietniu kalendarza gregoriańskiego. Święto Pesach jest
świętem wiosny, więc 14. dzień Nissana rozpoczyna się w noc pełni
księżyca po równonocy wiosennej. Aby zapewnić, że Pesach nie
rozpocznie się przed wiosną, tradycja żydowska wskazuje, że pierwszy
dzień Nissana nie mógł się rozpocząć, dopóki jęczmień nie będzie
dojrzały, co jest wskaźnikiem początku wiosny. Jeżeli jęczmień nie był
dojrzały lub wystąpiły inne zjawiska, było to wskazaniem, że wiosna nie
była nieuchronna, a rok przestępny został ogłoszony, dodając dodatkowy
miesiąc, drugi dwunasty lub trzynasty. Począwszy od IV wieku, data ta
zaczęła być ustalana matematycznie bardziej niż przez panujące
warunki klimatyczne.

***Metoda karaimska nie może być dzisiaj stosowana z kilku powodów:

1) Zmiany klimatyczne wpływają na pory roku i uprawy.
2) Świadectwo proroka Bożego, Daisy Escalante, mówi nam, że musimy
obliczyć ją z góry na kilka lat, co nie jest możliwe w przypadku metody
karaimskiej.

1) Moglibyśmy stosować metodę karaimską tylko wtedy, gdybyśmy mieli
stały klimat i swobodę w obliczaniu i ogłaszaniu kalendarza każdego
roku dla całego Ludu Bożego. Przy metodzie karaimskiej musimy
obliczać co roku, nie można obliczyć go wcześniej.

Ale Pan rozkazał nam wcześniej stworzyć kalendarz na następne cztery
lata.

2) Przesłanie wysłane przez siostrę Daisy do tej służącej, na kilka dni
przed Świętem Paschy 2020:

"...Pan Bóg kazał mi powierzyć wam przygotowanie kalendarza
obchodów i Nowego Księżyca, abyśmy wszyscy byli jednomyślni w tej
sprawie. Kalendarz ten musi być na okres od 2020 do 2023 roku. Modlę
się, żebyśmy go wkrótce mieli..."

To pytanie sługi do siostry Daisy:
"Siostro Daisy. Mam pytanie. Czy Pan sprecyzował, że ten kalendarz
musi być teraz przygotowany na 2023 rok?
To bardzo ważne, by o tym wiedzieć. Czy też powiedział, że muszę go
przygotowywać co roku?"
Odpowiedź siostry Daisy:
"Pan Bóg powiedział mi, że kalendarze muszą być przygotowane teraz, z



odpowiednimi datami na te trzy lata..."

Wniosek:
nie może być metodą karaimską, jęczmienną.

2) Twórca poprosił o obliczenie kalendarza teraz, na następne cztery
lata. Eliminuje to możliwość stosowania metody karaimskiej.

*******************************************************************
Jaką metodę powinniśmy dziś obliczyć?
*******************************************************************

W Biblii mówi się nam, że początek roku przypada na wiosnę. Musimy
zobaczyć, co oznacza wiosna i kiedy się zaczyna.

Będziemy używać dat z przeszłości, które zostały potwierdzone przez
Słowo Natchnienia, aby znaleźć prawdę. Przeanalizujmy cytaty i daty
podane przez Inspirację.

Jak pokazaliśmy, nie powinniśmy podążać za żydowskimi kalendarzami
lub nazwiskami dzisiaj, ponieważ światło zostało z nich wzięte.

****************
25.04.0031 - dzień Ukrzyżowania, 14. dzień pierwszego miesiąca
****************

Okazuje się, że pierwszy dzień roku, Nowy Księżyc, był 12.04.0031.
11.04.0031 - 3% o zachodzie słońca - http://7is7.com/otto/weekday.html

Zauważyliśmy, że poprzedni Nowy Księżyc był włączony: 13.03.0031. Ta
data nie mogła być początkiem roku. Okazuje się, że wiosna nie zaczyna
się przed 13.03.
12.03.0031 - 2% o zachodzie słońca - http://7is7.com/otto/weekday.html.

Pamiętajmy o dacie: 12.04.0031 (i pierwszej dolnej granicy wiosny -
12.03)

************************************
22.10.1844 - Dzień Pokuty
************************************



Okazuje się, że pierwszy dzień, Nowy Księżyc i Święto Trąbki, był
13.10.1844 r.

Patrząc na Jezusa, przez Uriasza Smitha
Gdy te dni kończyły się w 1844 r., konieczne było tylko znalezienie
dziesiątego dnia siódmego miesiąca, czasu żydowskiego, tego roku; a
gdy rok zaczynał się od pierwszej nowiny księżyca po równonocy
wiosennej, siódmy miesiąc rozpoczął się 12 października, a dziesiąty
dzień tego miesiąca spadł 22 października. LUJ 215.2

Liczyć w tył 7 nów, my znajdować the początek the rok 1844:
17.04.1844 - 0% przy zachodzie słońca - księżyc nie może być widziany
http://7is7.com/otto/weekday.html
18.04.1844 - 4% wzrost, o zachodzie słońca - widać księżyc
http://7is7.com/otto/weekday.html
WYNIK: 19.04.1844 - Pierwsza nów księżyca - pierwszy dzień roku

Zauważamy, że poprzedni Nowy Księżyc miał być 20.03.1844. Ta data
nie mogła być początkiem roku. Okazuje się, że wiosna nie zaczyna się
przed 20.03.

Zapamiętajmy datę: 19.04.1844 (i drugą dolną granicę wiosny - 20.03).

*********
W 2017 r.
*********
Daisy Escalante 25.08.2017

Wtedy, gdy znów usłyszałem ten głos, powiedział do mnie: "Światowy
Dzień Postu i Modlitwy, 22 września 2017 roku. Proszę, powiedz im, że
22 września 2017 roku ogłaszam, że jest to dzień postu i modlitwy na
całym świecie". Od tamtej pory nie słyszałem nic więcej. Czułem w
środku, że to jest pilne. Nie wiem, co to jest, ukochani bracia. Nie wiem,
co oznacza 22 września 2017 roku. Ale jedyne, czym mogę się z wami
wiernie podzielić, to to, co otrzymałem przez łaskę.

Innymi słowy, powiedziano nam, że 22.09.2017 r. będzie świętem trąbek,
dniem Nowego Księżyca.

Dzień Święta Trąbki był pierwszym dniem siódmego biblijnego miesiąca.

Licząc wstecz 7 Nowego Księżyca, znajdujemy początek roku 2017:
28.03.2017 - 1.1% przy zachodzie słońca - księżyc nie może być



widziany
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.28/19:16/1/3
29.03.2017 - 5,2% o zachodzie słońca - widoczny księżyc
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.29/20:23/1/3
30.03.2017 - pierwszy nów księżyca - pierwszy dzień roku

Zwracamy uwagę, że poprzedni Nowy Księżyc miał być 28.02.2017 r. -
według wskazań Boga, data ta nie mogła być początkiem roku. Okazuje
się, że wiosna nie zaczyna się przed 28.02.
27.02.2017 - 2,2% - widoczny księżyc, okazuje się, że 28.02.2017 to
nów
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.02.27/18:02/1/3

Zapamiętaj datę: 30.03.2017 (i trzecią dolną granicę wiosny - 28.02)

*********
W 2018 r.
*********

*********
W 2019 r.
*********

Daisy Escalante 25.08.2019
"Umiłowany, 25 sierpnia 2019 roku, Pan powiedział mi, że 9 sierpnia
2019 roku jest dniem, w którym chce, aby jego lud, na szerokim obliczu
ziemi, był na poście, modlitwie i poniżeniu przed nim.

09.10.2019 powinien być Dniem Pojednania (dziesiąty dzień siódmego
miesiąca biblijnego).
Okazuje się, że pierwszy dzień, Nowy Księżyc i Trąbki, był 30.09.2019 r.

Licząc 7 nówówów wstecz, znajdujemy początek roku 2019:
4.04.2019 - 0,3% słabnący, o zachodzie słońca - księżyca nie widać
5.04.2019 - 0,5% półksiężyc, o zachodzie słońca - księżyc nie może być
widoczny
6.04.2019 - 2,9% o zachodzie słońca - księżyc WIDOCZNY

Wynik: 7.04.2019 - pierwszy nów księżyca - pierwszy dzień roku

Zauważamy, że poprzedni Nowy Księżyc miał być 8.03.2019 - według
wskazań Boga, data ta nie mogła być początkiem roku. Okazuje się, że
wiosna nie zaczyna się przed 8.03.



Zapamiętajmy datę: 7.04.2019 (i czwartą dolną granicę wiosny - 8.03).

*********
W 2020 r.
*********

Daisy Escalante 25.08.2020
Pan wskazał Siostrze Daisy, że 40 dni postu zakończy się 8.04.2020. W
związku z tym 8.04.2020 r. był pierwszym dniem Święta Przaśników.
Okazuje się, że 26.03.2020 r. był Nowym Księżycem, początkiem roku.

Zauważamy, że poprzedni Nowy Księżyc miał być 25.02.2020 - według
wskazań Boga, data ta nie mogła być początkiem roku. Okazuje się, że
wiosna nie zaczyna się przed 8.03.

Pamiętajmy o dacie: 26.03.2020 (i piątej dolnej granicy wiosny - 25.02).

*****************
Wniosek:
*****************
Pięć początków roku, według Inspiracji, są:

12.04.0031 - dodano jeszcze jeden miesiąc
19.04.1844 - dodano jeszcze jeden miesiąc
30.03.2017
07.04.2019 - dodano jeszcze jeden miesiąc
26.03.2020

Trzy daty, które nie zostały ustalone jako początek roku, ponieważ
dodano jeszcze jeden miesiąc, są następujące:
12.03.0031
20.03.1844 - interesująca nas data
8.03.2019

Okazuje się, że przed 21.03 nie może być pierwszego dnia w roku.

************************
Wniosek końcowy:
************************
Okazuje się, że to prawda, co powiedział Flawiusz Józef, Wilhelm Miller i
pionierzy - że rok zaczyna się od pierwszej Nowego Księżyca po 21.03.



Starożytny rok nie zaczynał się w środku zimy, jak teraz, ale przy
pierwszym nucie księżyca po równonocy wiosennej. GC88 681.4
(Dodatek - Cytat od pionierów)

Miller's Works, Vol. 1. (Poglądy prorocze i chronologia prorocza) -
Astronomia Fergusona
A pełnia księżyca, przy której była trzymana, była tą, która nastąpiła po
równonocy wiosennej. Dla Josephus wyraźnie mówić, (Antiq. B.iii.ch.10,)
the passover utrzymywać na the 14th dzień the miesiąc Nisan, według
the księżyc, gdy the słońce być w Baran. I the słońce zawsze wchodzić
do Barana przy the moment the wiosenny równonoc; che, w nasz
Savior's czas, spadać na the 22 dzień Marzec. MWV1 247.1

Patrzeć do Jezus, Uriah Smith
Gdy te dni kończyły się w 1844 r., konieczne było tylko znalezienie
dziesiątego dnia siódmego miesiąca, czasu żydowskiego, tego roku; a
gdy rok zaczynał się od pierwszej nowiny księżyca po równonocy
wiosennej, siódmy miesiąc rozpoczął się 12 października, a dziesiąty
dzień tego miesiąca spadł 22 października. LUJ 215.2

Wniosek:

Początek roku to pierwszy nów (widziany poprzedniego wieczoru) po
21.03.

W poniższym opracowaniu pokażemy, jak obliczane są coroczne
obchody i pokażemy kalendarze obchodów na kolejne lata.

Badanie będzie kontynuowane w części czwartej...

Opracowanie to zostało przeprowadzone z pomocą Wielkiego Stwórcy i
Zbawiciela,
przez Instituto Madison (youtube)
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

Pozwólcie, że wam pobłogosławię!


