
"ACESTEA SUNT SĂRBĂTORILE MELE"
"ACESTEA SUNT SĂRBĂTORILE LUI IEHOVA" (DOMNULUI)

(Levitic 23:2,4)
Cuvânt înainte

-1- Statutele date de Dumnezeu prin Moise întotdeauna au provocat
confuzie între studenții Bibliei. Pentru cititorul ocazional, unele dintre
statutele lui Dumnezeu sunt frumoase, unele dintre ele sunt dure și
demodate, iar unele dintre ele pot părea chiar nepracticabile în lumea de
azi. Odată cu disponibilitatea CD-ului cu scrierile lui Ellen White, se
dezvoltă un nou val de interes. Mulți adventiști serioși de ziua a șaptea
aruncă o a doua privire peste aceasta. În această carte, fiecare citat al
lui Ellen G. White a fost examinat în privința contextului, exactitatea
conținutului și locația sa. În versiunea din Limba Română, toate citatele
luate din scrierile Spiritului Profetic sunt puse între ghilimele. Paragrafele
normale, fără ghilimele sunt comentariile scriitorului.
Am decis a scrie asupra acestui subiect din cauza întrebărilor puse și a
declarațiilor făcute de membrii noștri ai bisericii. În calitate de
evanghelist, pot spune sincer că am întâlnit oameni în aproape fiecare
serie de întâlniri din ultimii ani, care stau în liniște curioși și serioși în
privința scrierilor din Levitic și Deuteronom. Dacă există lucruri
prezentate în această carte care ar putea face viața cuiva mai fericită și
mai asemănătoare cu cea a lui Isus, atunci studiul merită. Cu stimă,
bătrânul J. L. VanDenburgh.
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- Ce vine
CAPITOLUL 1
Statutele lui Dumnezeu

Există trei grupuri de opinie printre cei care studiază economia evreiască
și ce ar putea să însemne aceasta pentru biserica rămășiței a celor
144.000. Toată lumea citează Spiritul Profeției pentru a-și susține ideile.
Aici sunt cele trei grupuri de opinii principale dar care sunt opuse. Primul,
cei care cred că majoritatea obligațiilor din Vechiul Testament au fost
îndeplinite la cruce, cu excepția celor zece porunci. Aceștia citează
afirmații precum: „Cu acest rit (Sfânta Cină) Hristos și-a eliberat discipolii
de grija și sarcinile obligațiilor evreiești antice cu privire la rituri și
ceremonii. Acestea nu mai aveau nici o virtute, pentru că tipul sau
simbolul în sine s-a îndeplinit în antitip... El a dat acest rit simplu, astfel
încât să poată fi o ocazie specială, când El va fi mereu prezent ... ” 5BC
1139(engleza).
Al doilea, cei care cred că vremurile zilelor sfinte ale lui Dumnezeu în
Vechiul Testament rămân semnificative pentru ultimele zile; ei prezintă
citate despre Paști, primele roade și Ziua Ispășirii, precum urmează: "În
același fel, simbolurile care sunt legate de a doua venire trebuie să se
împlinească la timpul arătat de serviciul simbolic." TV 399.3 - TV 399.4
( cuvântul „simboluri” se referă aici la zilele sfinte ale lui
Dumnezeu–Sărbători. In Tragedia Veacurilor în engleză nu este folosit
cuvântul "simboluri" ci cuvântul "tipuri" ).
Al treilea, cei care cercetează profund problema zilelor sfinte ale lui
Dumnezeu, cred că aceste "tipuri" trebuie să arunce o lumină precisă și
importantă asupra acestei chestiuni; ei vor cita pasajele următoare:
"Importanța sistemului iudaic nu este încă pe deplin înțeleasă.
Adevărurile profunde și vaste se găsesc în ritualurile și simbolurile lui."
COL 133.1

Acum să începem să explorăm comentariile emoționante ale Ellenei G.
White pentru a descoperi bijuterii semnificative. Posibil vom descoperi
adevăruri care sunt cu adevărat grozave și profunde!

STATUTELE CARE RĂMÂN
Timp de mulți ani am beneficiat de respectarea statutelor privind
zecimea și eliminarea cărnii necurate. În paragraful următor, trebuie să
avem în vedere cel puțin alte trei statute.

"Statutele referitoare la căsătorie, moștenire, și o dreptate strictă în
relațiile unul cu celălalt, au fost mereu contrare obiceiurilor și manierelor
celorlalte națiuni și au fost desemnate de Dumnezeu pentru a-și păstra



poporul Său separat de celelalte națiuni. Aceasta a fost necesar pentru a
putea feri poporul Lui să nu se asemene celorlalte națiuni ce nu
cunoșteau teama și dragostea pentru Dumnezeu ca și în epoca noastră
coruptă unde legea lui Dumnezeu este călcată și idolatria se manifestă
în mod cutezător. Dacă vechiul Israel avea nevoie de o asemenea
siguranță, noi avem o și mai mare nevoie de aceasta cu scopul de a ne
menține la distanță față de cei ce calcă Legea." 1RH 164
5/06/1875(engleză)

Ellen White s-a considerat ca făcând parte dintre cei care ar beneficia
dacă biserica din timpul ei ar fi pastrat statutele Mozaice care s-au
menționat.Care este siguranța de care avem nevoie conform declarației
de mai sus? Statutele lui Moise cu privire la căsătorie, la moștenire și
dreptate strictă în relațiile unii cu alții. Aceste trei elemente cuprind mult
teren. Multe, dacă nu majoritatea statutelor lui Dumnezeu, se
relaționează cu aceste trei aspecte.

"În urma fărădelegelor continue, legea morală a fost repetată într-o
măreție înspăimântătoare la Sinai. Hristos a dat lui Moise precepte
religioase care trebuiau să guverneze viața de zi cu zi. Aceste statute au
fost date în mod explicit pentru a păzi cele Zece Porunci. Nu erau
tipuri/simboluri care se terminau la moartea lui Hristos. Acestea trebuiau
să fie valabile pentru toți oamenii ai tuturor secolelor atât cât va dura
timpul. Aceste porunci au fost puse în aplicare de puterea legii morale și
ele au explicat clar și categoric această lege." 1RH 164; 1 SDA BC 1104

Ceva care ne poate ajuta pentru a explica cele 10 porunci, nu pot fi cele
10 porunci însele. Aceste precepte religioase suplimentare au fost date
lui Moise pentru a fi călăuze și pentru a lărgi înțelegerea noastră cu
privire la cele 10 porunci. Observați câteva din statutele „pentru viața de
zi cu zi” menționate de Ellen White în 3RH 213:
"1. Să nu oprimi un servitor angajat, sărac şi nevoiaş, dintre fraţii tăi sau
dintre străinii tăi, care sunt în ţara ta, înăuntrul porţilor tale.(Deut. 24:14)
2. La ziua lui să îi dai plata şi să nu apună soarele peste ea, pentru că
este sărac şi îşi pune inima lui în aceasta, ca nu cumva să strige
împotriva ta către DOMNUL şi să îţi fie păcat.(Deut. 24:15)
3. Să nu escrochezi pe aproapele tău, nici să nu îl jefuiești;
4. Plățile celui angajat cu ziua să nu rămână la tine toată noaptea până
dimineața.(Lev. 19:13)"

Acesta este principiul: Ce drept am eu de a lua cu dobândă din banii
care aparțin săracilor?
Observați ce spune Spiritul Profeției despre cele patru statute de mai
sus:



"Domnul Isus a dat aceste porunci din stâlpul norului și Moise le-a
repetat copiilor lui Israel și le-a scris într-o carte, ca să nu se îndepărteze
de dreptate. Suntem obligați să îndeplinim aceste specificații, deoarece,
dacă facem acest lucru, îndeplinim specificațiile Legii lui Dumnezeu ".
3RH 231, 18/12/1894

Acestea sunt câteva dintre statutele care ne ajută să păstrăm și să
explicăm legea lui Dumnezeu. Observați că, spre deosebire de ceea ce
am crezut cândva, există câteva statute, scrise într-o carte, care sunt
deosebit de importante pentru cei dintre noi care nu doresc să se
îndepărteze de dreptate. Pe acestea trebuie să le împlinim. 5. "Nu vă veți
asupri unul pe altul, dar vă veți teme de Dumnezeul vostru."
"Aceste cuvinte au fost rostite de Hristos atunci când El a fost înconjurat
în stâlpul norului. Același Învățător care a rostit aceste cuvinte, așa
rostise și predica de pe munte. Hristos a spus: 'Veți păzi statutele și
judecățile Mele'. Hristos a prezentat aceleași principii pe muntele
fericirilor ca și pe cele care le-a vorbit de pe Muntele Sinai ". ST
6/11/1896

Observați comentariile doamnei White cu privire la aceste capitole:

"Aceasta nu este vocea omului; ea este vocea lui Hristos din stâlpul de
nor. Citiți cu atenție, capitolele 26, 27 și 28 din Deuteronom; căci aici
sunt indicate binecuvântările ascultării.
Aceste instrucțiuni pe care Domnul le-a dat poporului Său, sunt expresia
principiilor legii Împărăției lui Dumnezeu și acestea sunt o îndetaliere,
astfel încât mintea oamenilor să nu fie lăsată în ignoranță și incertitudine.
Aceste pasaje din Biblie prezintă o obligație fără încetare a tuturor
acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu viața și sănătatea și
avantajele lucrurilor temporale și spirituale." 4RH 249

Conform cu cele spuse de E.G. White , care este sfatul pe care ar trebui
să îl avem în vedere?

"Te sfătuiesc să te umilești în inima ta și să-ți mărturisești greșelile. Nu
uita cumplita însărcinare pe care David i-a dat-o lui Solomon, pe patul de
moarte. "Eu merg pe calea întregului pământ; tu fii tare de aceea şi
arată-te bărbat; 3 Şi păzeşte porunca DOMNULUI Dumnezeul tău, de a
umbla în căile lui, de a ţine statutele lui şi poruncile lui şi judecăţile lui şi
mărturiile lui, precum este scris în legea lui Moise, ca să prosperi în tot
ceea ce faci şi oriunde te întorci" (1Regi 2:2-3 Biblia Fidela) Pune acest
sfat la inimă. Nimeni să nu te amăgească să faci ce este rău." 5T 509.1

Chiar spune Ellen White că trebuie să păstrăm legile, statutele ,



judecățile și mărturiile lui Dumnezeu? Oare neascultarea față de aceste
lucruri este a face răul? Ar trebui să primim aceste sfaturi în inimă în
zilele de astăzi? De ce? Poate că următorul citat, care vizează generația
finală, răspunde la aceste întrebări.

„Dumnezeu, care citește inima tuturor, va scoate la lumină lucruri
ascunse ale întunericului, acolo unde sunt deseori cel mai puțin
suspectate, că să poată fi înlăturate pietrele de poticnire care stau în
calea progresului adevărului, cu scopul de a forma un popor curat și
sfânt pentru a declara statutele și judecățile Lui. Căpitanul mântuirii
noastre îi conduce pe oamenii Săi înainte pas cu pas, purificându-i și
făcându-i potriviți pentru a fi strămutați și lăsând în spate pe cei care sunt
dispuși să se îndepărteze de trup, pentru că nu sunt dispuși să fie
conduși." 1T 333

Aceste citate ne asigură că cel puțin unele dintre statutele Mozaice,
scrise în cartea legii, sunt încă demne de a fi luate în considerare.
Doamna White, despre care cei mai mulți dintre noi credem că deținea o
percepție spirituală mai mare decât noi, a scris foarte clar că aceste
statute vor fi curând prezentate de către un popor curat și sfânt, potrivit
pentru strămutare. Cu siguranță cei 144.000 sunt implicați. Unii oameni
susțin că de fiecare dată când este menționat cuvântul „statut” se referă
la sărbătorile din Levitic. Nu este așa. Toată lumea știe că în afară de
sărbători există multe legi. Există un dublu adevăr aici. Nu toate statutele
sunt sărbători, dar toate sărbătorile sunt statute. Întrebare: Cum pot cei
144.000, ca oameni curați și sfinți, să prezinte statutele dacă nici măcar
nu știu ce sunt? O altă întrebare: Ce ordonanțe au fost "pironite" pe
cruce? Atât Ellen White cât și Pavel spun că unele dintre statute nu mai
sunt valabile . Dar care dintre ele?

CAPITOLUL 2
Statutele desființate

Profetul Ezechiel se referă la statute pe care Ellen White le afirmă că nu
mai trebuiesc îndeplinite de către biserica Noului Testament. Acestea
sunt rânduielile altarului. "Și el mi-a spus: Fiu al omului, astfel spune
Domnul DUMNEZEU: Acestea sunt rânduielile altarului în ziua în care îl
vor face ca să ofere pe el ofrande arse și să stropească sânge pe el.
"Ezechiel 43:18
Textul continuă să explice rânduielile care guvernează preoția în
lucrarea lor de sacrificare a animalelor. Acum să vedem ce au scris



primii noștri pionieri despre aceste rânduieli ale sistemului de sacrificiu:
1. „Sistemul ceremonial era format din simboluri care arăta spre Cristos,
către jertfa Sa și preoția Sa. [Această lege diferă de statutele care au
fost date pentru pentru a păzi cele Zece Porunci.] Această lege rituală,
cu jertfele și rânduielile ei trebuia să fie îndeplinită de către evrei până
când simbolul întâlnea realitatea în moartea lui Cristos, Mielul lui
Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii. Atunci ofrandele de sacrificiu
trebuiau să înceteze. Această lege a fost cea pe care 'Cristos a luat-o din
cale şi a pironit-o pe cruce.'" (paranteze adăugate) PP 365
A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era
potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu -l pe cruce. " Coloseni 2:14
Ce lege a fost pironită pe cruce?
PP pag. 365 indică faptul că este legea ofrandelor de jertfă, care sunt
cuprinse în rânduielile altarului.

2. "Legea ceremonială urma să răspundă unui scop particular al planului
lui Hristos pentru mântuirea neamului omenesc. Sistemul tipic de
sacrificii și ofrande a fost stabilit, că prin aceste servicii, păcătosul să
poată discerne marea ofrandă, și anume pe Hristos." 1RH 164, 5/6/1875

Observând crucea, ce vom vedea? Că sistemul sacrificiilor s-a împlinit
prin Sacrificiul tuturor sacrificiilor; moartea lui Isus a împlinit rânduielile
altarului pentru sacrificiu.

(Sacrificiile mai sus menționate care sunt integrate cu sacrificiile de
animale, au fost de-asemenea darurile din floarea făinii, ulei și vin care
erau considerate ca daruri. Vezi Numeri cap. 28)

Amintiți-vă profeția din Daniel 9:27. După cele 62 de săptămâni,
sacrificiile și darurile de mâncare trebuiau să înceteze. Aceste sacrificii și
darurile includeau sacrificiile de animale, făină, ulei și vin. Daniel nu a
spus nimic despre alte lucruri că trebuiau să înceteze la cruce.

3. "Niciun cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu nu se anulează
până ce profeția devine istorie, cum s-a întâmplat în cazul sacrificiilor
care prefigurau moartea Domnului Cristos. Tipul a întâlnit antitipul la
moartea Fiului lui Dumnezeu."
4RH 160, 2/27/1900.

4. "El (Cristos) era fundaţia sistemului lor de sacrificii, marele Antitip
pentru tot serviciul lor religios.
Sângele vărsat al jertfelor arăta către sacrificiul Mielului lui Dumnezeu.
Toate jertfele preînchipuitoare au fost împlinite de El. COL 126



Încă o dată, ofrandele simbolice, sacrificiile animalelor, acestea sunt care
s-au împlinit în El.

5. "Atunci când tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Cristos, ofrandele
de sacrificiu au încetat. Legea ceremonială a fost îndepărtată." The
Watchman 8/14/1906, 4 RH 1936/26/1900.
Observați în citatul de mai sus că Spiritul Profetic compară ofrandele de
sacrificii cu legea ceremonială care a fost înlăturată.

6. "Domnul a dat lui Moise instrucțiuni specifice cu privire la jertfele
ceremoniale care trebuiau să înceteze odată cu moartea lui Cristos."
ST 6/17/1880.
Observați încă o dată în următorul citat, unde
Ellen White separă rânduielile ce aparțineau sacrificiilor, de Cele 10
Porunci: "După ce Moise a repetat Legea înaintea tuturor, a încheiat şi
lucrarea de a scrie toate legile, rânduielile şi ordinele date de Dumnezeu,
precum şi rânduielile privitoare la jertfe." PP 466.2
[Notă :Vedeți cum acest cuvânt "rânduieli"(FIDELA) este un alt sinonim
pentru cuvântul "ordonanță" (KjV) ]

CONCLUZIE

Luând în considerare aceste informații pe care le-am studiat până aici ;
Cele 10 Porunci, statutele care guvernează viața cotidiană, judecățile pe
care Dumnezeu i-a dat lui Moise, plus toate regulile referitoare la
sistemul de sacrificii, au făcut parte din economia iudaică. În mod
evident, Isus a îndeplinit orânduielile sub formă de sacrificii. Dar ce se
întâmplă cu legea, statutele și judecățile? Toți suntem de acord că Legea
din Decalog este permanentă, dar ce concluzii adiționale am putea
scoate cu privire la statute? În următoarea secțiune vom citi câteva citate
cu privire la statute.

Privitor la Statute

Pam Benton, în cartea sa intitulată "Diamonds in the Sand" (Diamante în
nisip) arată către statutele care trebuiesc luate în considerare mereu și
cele care nu mai sunt valabile.
"Cuvântul în engleză "statut" (statute) provine din două cuvinte ebraice :
În Concordanța Strong (Strong Concordance) referința pentru acest
cuvânt este #2706 choq și #2708 chuggah.
În acord cu referințele existente în Strong's Lexicon, definițiile pentru
ambele cuvinte sunt aceleași, cu excepția faptului că #2708 are
calificarea de a lega (obliga) de un mod permanent. Cuvântul "statute"
(#2706) aproape mereu se referă la sistemul de sacrificii și nu are o



permanentă valabilitate.
Cuvântul "statute" (#2708), aproape mereu face referire la legea morală,
incluzând zilele sfinte de sărbătoare ale lui Dumnezeu din LEVITIC cap
23 care rămân valabile.
Așa că aceste cuvinte ebraice originale ne arată care dintre statute
rămân valabile.

Alt punct interesant pe care dânsa îl atinge, este următorul : "statutele
sistemului de sacrificii (#2706) sunt la genul masculin, în timp ce
celelalte statute ale Sărbătorilor Anuale (#2708) sunt la genul feminin.
Isus, soțul nostru care s-a făcut om și a murit pentru păcatele noastre, a
îndeplinit statutele care sunt la genul masculin și acelea erau valabile
până la cruce. Biserica lui Dumnezeu, "Mireasa", trebuie să respecte
statutele care sunt la genul feminin. Acestea sunt eterne. Zilele sfinte ale
lui Dumnezeu fac parte din aceste statute de gen feminin, de asemenea
ele fac parte din legea morală care este obligatorie pentru totdeauna.
Mireasa (poporul lui Dumnezeu) recunoaște prețul cu care a plătit
SOȚUL (Isus), din această cauză ea onorează pe SOȚUL ei
consacrându-se tot mai mult Lui în fiecare an, până în eternitate.
Ea face acest lucru din dragostea profundă ce o are pentru El și nu ca pe
o cerință pe care ea trebuie s-o îndeplinească.
A ține zilele sacre ce îi aparțin lui Dumnezeu, înseamnă a îndeplini o
parte din legământul cu El. (Vezi Apocalipsa 21:2,9)
Doar cei care se îmbracă cu hainele albe de nuntă (mesajul Zilei
Ispășirii), reprezentand indreptăţirea lui Cristos vor fi salvati.

Un alt mod de a ști dacă aceste statute sunt pentru totdeauna este a
verifica în alte locuri din Biblie. În Daniel 9:27, Biblia afirmă că sistemul
sacrificiilor se va încheia la cruce. De asemenea, în conformitate cu Isaia
66:22-23, Zaharia 14:16 și Luca 22:15-16, Sabatul săptămânal și zilele
de sărbătoare anuale vor fi păstrate în viitor. Biblia este consistentă.
Recunoscând că unele rânduieli au fost pironite la cruce, iar unele
rămân, poate că putem înțelege mai bine afirmații precum:
1. „L-ar agrada pe Dumnezeu și pe îngerii Săi, dacă adepții Lui, care
profesează credința adevărată din această generație s-ar uni, așa cum
au făcut-o Israelul din vechime (referindu-se mai ales la ziua renașterii
din timpul lui Neemia),intrând într-un legământ solemn în a respecta
toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru, cu judecățile Sale și
statutele." (paranteză adăugată) ST 1/10/1884; Southern Watchman,
6/07/1904

Chiar vrei să fii plăcut lui Hristos? Aici vei vedea cum.
2. „Nu trebuie să existe nici o reținere din partea noastră dacă vrem să
îndeplinim prin intermediul serviciilor noastre sau prin a mijloacelor



noastre, legământul cu Dumnezeu. Astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți
poruncește să îndeplinești aceste statute și decrete; ai grijă deci, să le
pui în practică cu toată inima ta și cu tot sufletul tău." 1MR 117

"Astăzi DOMNUL Dumnezeul tău ţi-a poruncit să împlineşti aceste
statute şi judecăţi şi să le ţii, de aceea şi să le împlineşti cu toată inima ta
şi cu tot sufletul tău." Deut. 26:16.

După citatul din Deuteronom (mai sus) , Ellen White încurajează
păstrarea celor Zece Porunci. Pare să combine atât statutele cât și cele
Zece Porunci, așa cum le-au pus evreii într-una singură , numindu-le
Legea lui Dumnezeu.

3. "Principiile enunțate în Deuteronom pentru instruirea poporului Israel,
trebuie să fie urmate și de poporul lui Dumnezeu până la sfârșitul
timpului. Prosperitatea noastră constă în a respecta în continuare
legământul nostru cu Dumnezeu." RH 25/04/1907

"Ellen White leagă cele Zece Porunci cu statutele date lui Moise: Unii au
declarat că Isus Cristos a favorizat utilizarea moderată a vinului
fermentat. Ei iau drept mărturie miracolul de a schimba apa în vin. Dar
nu suntem de acord cu aceasta, Hristos nu a făcut niciodată vin
fermentat , un astfel de act ar fi fost contrar învățăturilor Lui și exemplului
Său de viață. El a fost Îngerul care i-a condus pe copiii lui Israel în
pustie, cărora le-a dat Legea de la Sinai. El le-a interzis celor care au
oficiat în sfânta slujbă să folosească vin [AMINTAȚI-VĂ CĂ CEI 144.000
VOR FI O ÎMPĂRĂȚIE DE PREOȚI]; și motivele Sale pentru acest lucru
sunt explicite; pentru ca aceștia să poată avea o judecată clară pentru a
distinge între comun și sacru, să facă dreptate față de orfani și văduve,
să-i învețe legile și statutele pe poporul Israel și să nu accepte mită. Cei
care desființează legea lui Dumnezeu de dragul de a scăpa de Sabat,
elimină cele mai solemne restricții împotriva utilizării alcolului.“
(paranteze introduse) ST 8/29/1879; Health Reformer 7/1/1878, pag. 11

De ce spune Ellen White că „cei care desființează legea lui Dumnezeu
de dragul de a scăpa de Sabat, elimină cele mai solemne restricții
împotriva consumului de alcool?” Pentru că ea, ca vechii israeliți,
includea statutele în Legea lui Dumnezeu. Există mai multe motive
pentru care această afirmație ar trebui să figureze în cartea intitulată
Health Reformer. Inițial, beneficiile minunate pentru sănătate au fost
promise bisericii lui Dumnezeu în schimbul integrității față de statutele
Sale: Dumnezeu ar împiedica să aibă tumori, plăgi înflorate,
„mâncărime” și inflamarea genunchilor etc., dacă ar urma cu atenție
toate poruncile și statutele Lui. Vezi Deut. 28:15,27,25, 45-57. "... ca



pietrele de poticnirie care au împiedicat progresul adevărului să poată fi
înlăturate, iar Dumnezeu să aibă un popor curat și sfânt care să declare
statutele și hotărârile Sale. Căpitanul mântuirii noastre îi conduce pe
oamenii Săi pas cu pas, purificându-i și potrivindu-i pentru translatare."
1T 333

Creștinul care ia cartea lui Dumnezeu în serios recunoaște chemarea
către o slujbă sfântă. Vrea să fie înlăturate pietrele de poticnirie și, ca
preot din Noul Testament, nu va bea vin. "Și voi, ca pietre vii, sunteți
zidiți o casă spirituală, o preoție sfântă pentru a oferi sacrificii spirituale,
acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus Cristos." 1 Petru 2: 5
Te-ai gândit vreodată să fii preot? E bine. Pe Dumnezeu l-ar bucura!
„Dar voi sunteţi generaţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă,
popor special,ca să arătaţi laudele celui ce v-a chemat din întuneric în
lumina lui minunată;”. 1 Petru 2:9 „Şi ne-a făcut împăraţi şi preoţi pentru
Dumnezeu şi Tatăl Său, a Lui fie gloria şi
domnia pentru totdeauna şi întotdeauna. Amin.” Apocalipsa 1:6

„Binecuvântat şi sfânt este cel ce are parte în cea dintâi înviere; asupra
acestora moartea a doua nu are putere, ci ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu
şi ai lui Cristos şi vor domni cu el o mie de ani.” Apocalipsa 20:6

CONFUZIA ASUPRA STATUTELOR LUI DUMNEZEU VINE DIN
CAUZA A DOUĂ ASPECTE:

În primul rând, diversele interpretări ale capitolului 2 din COLOSENI
versetul 16, pe care îl vom analiza în capitolul nouă. A doua cauză a
confuziei vine din faptul că unele dintre zilele sfinte ale lui Dumnezeu
date israeliților la Sinai sunt de asemenea denumite statute. Câteva
exemple ar putea fi:
ZIUA ISPĂȘIRII:
Să nu faceţi niciun fel de lucrare; un statut veşnic să fie prin toate
generaţiile voastre în toate locuinţele voastre. Levitic 23:28, 31
Sărbătoarea CORTURILOR:
Şi să ţineţi o sărbătoare pentru DOMNUL, şapte zile pe an. Acesta să fie
un statut veşnic în generaţiile voastre, să o sărbătoriţi în luna a şaptea.
PENTECOST:
Şi să proclamaţi în aceeaşi zi, să vă fie o adunare solemnă, sfântă: Să
nu faceţi nicio lucrare de servire în ea, acesta să vă fie un statut veşnic
în toate locuinţele voastre prin toate generaţiile voastre.

CAPITOLUL 3
ZILE SOLEMNE



DOUĂ LUCRURI INTERESANTE PRIVIND STABILIREA ȘI
ELIMINAREA ZILELOR SOLEMNE ALE LUI DUMNEZEU CA ȘI
STATUTE.

MAI ÎNTÂI, CÂND AU FOST STABILITE ACESTEA.

„Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a
despărţi ziua de noapte; şi ei să fie pentru timpuri, pentru ani şi pentru
sărbătorile religioase;“ Geneza 1:14 Good News Bible.

„Dumnezeu a spus:„ Să fie luminători în bolta cerului pentru a despărți
ziua de noapte și pentru a indica sărbătorile, zilele și anii”. Geneza 1:15
Jerusalem Bible.

Datele sărbătorilor solemne sunt determinate de lună. Ziua și noaptea
sunt determinate de stelele de pe firmament(apariţia lor pe cer determină
sosirea nopţii iar dispariţia acestora determină sosirea dimineţii), iar anii
sunt determinați de soare.

"Dumnezeu a spus, să fie luminători pe bolta cerului pentru a se separa
ziua de noapte și pentru a servi ca semne atât pentru sărbători, cât și
pentru anotimpuri și ani." Geneza 1:14 New English Bible

"Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a
despărţi ziua de noapte; şi ei să fie pentru semne şi pentru anotimpuri şi
pentru zile şi ani;" Geneza 1:14 KJV

Notă: În ceea ce privește versiunea KJV, comentariul biblic explică cu
privire la cuvântul „anotimpuri”: "Întoarcerea anuală a perioadelor
festivale şi a altor timpuri definite care trebuiau să fie reglementate de
către mișcarea corpurilor cerești”. 1BC 213

Cuvântul "anotimpuri" provine de la cuvântul ebraic "mo'ed". Strong's
Concordance # 4150 oferă traducerea în limba engleză a mo'ed ca
"sărbători sau timpuri stabilite".
La creaţie, în același timp când a fost creată Ziua a șaptea, la fel au fost
stabilite celelalte timpuri [mó'ed] date de Dumnezeu ca şi festivităţi
religioase.
La începutul creaţiei NU EXISTAU ANOTIMPURI. Acest cuvânt a fost
tradus doar o singură dată ca "anotimpuri", în Geneza 1:14, în toate
celelalte locuri in Biblie a fost tradus ca "adunări solemne", "sărbători",
"timpuri stabilite" etc.



ÎN AL DOILEA RÂND, TIMPUL CÂND ACESTEA AU FOST
ÎNDEPĂRTATE

Acum, ce se întâmplă cu punctul numărul doi? Când au fost scoase
festivitățile lui Dumnezeu din atenţia sfinților? De cine și când au fost
îndepărtate aceste festivităţi? Unii spun ca ele au fost îndepărtate de
Isus, alții spun de Pavel, iar alții spun că prin puterea cornului cel mic din
cartea lui Daniel capitolul 7. Să explorăm această ultimă idee cu privire
la Daniel capitolul 7. Pentru a fi consecvent, va trebui să citim Daniel
capitolul 7 în mai multe versiuni biblice:

"El va vorbi împotriva puterii sumpreme a lui Dumnezeu și va oprima pe
poporul lui Dumnezeu. El va încerca să schimbe legea religiei Sale și a
sărbătorilor Sale , iar poporul lui Dumnezeu va fi sub puterea sa timp de
trei ani și jumătate." Good News Bible

"El se va lăuda împotriva Celui Preaînalt și va acuza pe sfinții Celui
Preaînalt: va planifica să altereze anotimpurile sacre și legile și timp de
trei ani și jumătate sfinții vor fi daţi în mâinile lui!“ Moffatt Bible

"Lăudându-se, va provoca pe cel Preaînalt, și va vătăma pe slujitorii Săi.
Se va gândi să pună deoparte calendarul și ordonanța.". Knox Bible

"Şi el va vorbi cuvinte mari împotriva celui Preaînalt şi va obosi pe sfinţii
celui Preaînalt şi va gândi să schimbe timpurile şi legile; iar ei vor fi daţi
în mâna lui pânăla un timp şi timpuri şi împărţirea timpului." KJV

"El va vorbi împotriva Celui Preaînalt, gândindu-se să schimbe zilele de
sărbătoare și legile." New American Bible.

Este interesant faptul că traducerea din New Catholic (engleză) publicată
de Thomas Nelson, spune același lucru: „... gândindu-se să schimbe
zilele de sărbătoare și legea”.

Când studiază despre „semnul fiarei”, adventiştii citează adesea o
scrisoare de la T. Enright, C.S.S.R, Episcopul Bisericii San Alfonso, St.
Louis, Missouri, din iunie 1905, oferind 1.000 dolari pentru "oricine care
poate dovedi doar din Biblie, că sunt obligat,sub pedeapsa unui păcat
foarte grav, să sfinţesc ziua de duminică." Dar, scrisoarea conține mult
mai mult. Nu numai că se prezintă ziua a şaptea ca şi zi de sabat (zi
sfântă),ci continuă spunând: „Biserica catolică a abolit nu numai Sabatul
(ca zi sacră), ci toate celelalte sărbători evreiești”.

Acum știm restul istoriei. O altă sursă afirmă acest adevăr explicând mult



mai simplu: „Noua lege are propriul său spirit ... și propriile sărbători care
au luat locul celor numite în legea lui Moise. Pentru ca noi să ştim zilele
care suntem obligaţti să le respectăm ... trebuie să mergem la Biserica
Catolică, nu la legea mozaică ". Dintr-un Catehism Catolic, citat din
Semnele Timpului, 4 noiembrie 1919. Vorbind despre "semnul fiarei",
Ellen White scrie:"Semnul fiarei este exact ceea ce s-a proclamat a fi. Nu
tot ceea ce privește această problemă este încă înțeles și nu va fi înțeles
până ce nu se va desface tot pergamentul;..." 8T 159, CH 520, LDE 17 ,
6T 17.

Dacă subiectul important este timpul sacru al lui Dumnezeu, atunci care
desfăşurare a pergamentului va clarifica adevarul cu privire la "semnul
fiarei" în timpul sfârşitului? Ce se întâmplă dacă implică celelalte șapte
Sabate stabilite de Dumnezeu la Muntele Sinai? Dacă s-ar întâmpla
acest lucru, cu siguranță limbajul semnului fiarei și sigiliul vor fi aplicate
deasemenea pentru aceste vremuri solemne. De fapt, există o mențiune
directă a unui astfel de semn în versetul nouă al textului următor:

6 "Şapte zile să mănânci azime şi în a şaptea zi să fie o sărbătoare
pentru DOMNUL.
7 Azime să fie mâncate şapte zile; şi să nu fie văzută pâine dospită la
tine, nici nu va
fi văzută dospeală cu tine în toate hotarele tale.
8 Şi să arăţi fiului tău în acea zi, spunând: Aceasta se face din cauza a
ceea ce
DOMNUL mi-a făcut când eu am ieşit afară din Egipt.
9 Şi aceasta să îţi fie ca semn pe mâna ta şi pentru o amintire între ochii
tăi, ca legea
DOMNULUI să fie în gura ta, căci cu mână puternică DOMNUL te-a scos
din Egipt.
10 De aceea ţine această rânduială la timpul ei din an în an." Exodul 13:
6-10 (FIDELA)

Cu siguranță, sfinții lui Dumnezeu vor avea semnul / sigiliul lui
Dumnezeu asupra lor și legea Domnului în întregime în gurile lor, în timp
ce aduc mărturie unei lumi rebele care au primit semnul fiarei.
(Pentru a putea vedea despre cum statutele sunt un semn pentru frunte
şi pentru mână, vezi Deuteronom 6: 8, 11: 1, 18).
Fără nici o îndoială Sabatul zilei a șaptea este complet opusul în ceea ce
privește semnul fiarei, așa cum este dată în Apocalipsa 14:7; dar poate
avea o mare semnificaţie faptul că toate poruncile lui Dumnezeu sunt
atribuite în caracterele celor ce vor scăpa de semnul fiarei din
Apocalipsa 14:12.



TIMPUL STRÂMTORĂRII ȘI SABATUL MAI PE DEPLIN

Gândurile lui Merwin Abbott cu privire la Scrieri Timpurii scrise de Ellen
White, sunt importante pentru a fi analizate. Mai întâi citează din Ellen
White, apoi folosește cuvintele lui pentru a explica. „La începutul timpului
strâmtorării, am fost umpluţi de Duhul Sfânt în timp ce am ieșit și am
proclamat Sabatul mai pe deplin”. Scrieri timpurii p. 33

"Când eram copil am citit această afirmație din Scrieri Timpurii, în care
am realizat că ceva special trebuia să fie înțeles despre Sabat, ceva care
trebuia proclamat la începutul vremii de strâmtorare.
Când am întrebat-o pe mama mea: 'Ce vrea să spună faptul că 'am
proclamat Sabatul mai pe deplin'?' Ea nu ştia. Începând de atunci, odată
cu trecerea anilor, am ascultat mai multe păreri. Sora White explică:
"Mintea poporului, orbită şi înjosită de sclavie şi păgânism, nu era
pregătită să preţuiască pe deplin principiile larg cuprinzătoare ale Celor
Zece Porunci ale lui Dumnezeu. Ca obligaţiile Decalogului să fie înţelese
mai pe deplin şi aplicate, precepte adiţionale au fost date, ilustrând şi
aplicând principiile celor zece porunci" Patriarhi și profeți p. 310.1

"Din nou i se amintea poporului despre obligaţia cea sfântă a Sabatului.
Au fost rânduite sărbători anuale, la care toţi bărbaţii naţiunii trebuiau să
se înfăţişeze înaintea Domnului, aducându-I darurile lor de mulţumire şi
primele roade ale belşugului dat de El." PP 311.3

Apoi domnul Abbott adaugă cu majuscule : "CITEȘTE CONTEXTUL!"
Pavel păstrător al Sabatului? Și Legea Duminicală Națională, de Merwin
H. Abbott, p.15
(Traducere: Pavel păzitor al Sabatului şi Legea Duminicală Naţională
Pascală. În engleză pentru "Paşte" este "Easter" care provine dintr-un
nume pagân "Ishtar", ceea ce nu este vorba despre paştele biblic.)

MAREA CARTE A STATUTELOR

Tora (nume evreiesc) este scrisă în primele cinci cărți ale Bibliei. Conține
istoria erorilor umanităţii atunci când au fost înşelaţi de Satan în Grădina
Edenului și conține, de asemenea, ruina teribilă a umanității din cauza
potopului. Tora conține mult mai mult decât doar statutele și judecăţile.
Tora conține, de asemenea, istoria binelui și a răului chiar de la începutul
acestei lumi. De fapt, Ellen White ne duce în istorie către o epocă
anterioară faţă de începutul lumii, pentru a ne informa cine a fost cu
adevărat vinovat, cel care a început să calce codul principiilor cerului.
Probabil că deja aţi descoperit acest lucru, dânsa nu lasă loc pentru
îndoieli cu privire la momentul în care a început problema: "Marea carte



a statutelor este adevărul și numai adevărul; căci delimitează cu
exactitate istoria înșelăciunii lui Satan și ruina urmașilor săi. Satana a
afirmat că poate să prezinte legi care sunt mai bune decât statutele și
judecăţile lui Dumnezeu și a fost izgonit din cer ". 2RH 370, 17.06.1890

Astăzi, în această generație finală, există bărbați și femei care aud
chemarea pentru a studia în profunzime poruncile, statutele și judecăţile
originale. Codul principiilor originale ale Cerului devine pentru ei un lucru
de frumusețe şi nu sunt dispuși să fie influențați de tradiție, presiunile ce
vin din partea grupului, prestigiul social şi nici chiar de siguranţa muncii;
obiectivul lor este de a reinstaura fiecare principiu divin." (PK 678)
De asemenea, ei sunt dispuși să fie numărați printre cei care vor fi „un
popor curat și sfânt care să declare statutele și judecăţile Sale” (1JT
111). Mulți din această generație finală consideră că, „cuvintele lui Moise
pentru Israel, cu privire la statutele și judecățile Domnului, sunt
deasemenea cuvântul lui Dumnezeu pentru noi.” (ST 3/21/1895). Este
emoţionant!

MALEAHI ȘI MESAJUL LUI ILIE

În contextul în care sfinții finali sunt „curățați ca aurul și argintul” pentru a
putea suporta ziua venirii Sale.” Ellen White spune: „Cuvintele de
încheiere din cartea Maleahi sunt o profeție cu privire la lucrarea
pregătitoare care trebuie facută pentru prima și pentru a doua venire a lui
Cristos. Această profeție este introdusă odată cu îndemnul: „Amintiţi-vă
legea lui Moise, servitorul meu, pe care i-am poruncit-o în Horeb pentru
tot Israelul, cu statutele şi judecăţile.
5.Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua DOMNULUI
cea mare şi înspăimântătoare;" Southern Watchman 21/03/05
Aici putem vedea evident că cei care prezintă mesajul lui Ilie împotriva
fiarei și a imaginii acesteia, vor respecta legea lui Moise cu statutele şi
judecăţile. Vom examina cu atenţie legea lui Moise si mesajul final al lui
Ilie mai încolo.
Zilele de sărbătoare [în ebraica: „Mo'ed” ori timpuri stabilite] ne-au fost
oferite ca un dar de la Domnul. Şapte dintre ele pot fi observate doar o
dată pe an, şi ele nu ar trebui niciodată considerate ca o povară;
din contră, acestea au fost stabilite ca fiind o binecuvântare plină de
bogaţtii, ceva care ne face povara mai uşor de suportat în drumul pe
care îl parcurgem cu Dumnezeu.
În secțiunea următoare, cititorul va descoperi din Noul Testament
dovada cu privire la aceste zile foarte sfinte.

CAPITOLUL 4



CEA MAI IMPORTANTĂ ZI DINTRE SĂRBĂTORI, ZIUA A ŞAPTEA-
SABATUL.
„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Referitor la sărbătorile
DOMNULUI,pe care le veţi proclama adunări sfinte, acestea sunt
sărbătorile Mele.
În şase zile să se facă lucrare, dar ziua a şaptea este Sabatul odihnei, o
adunare solemnă, sfântă; să nu faceţi nicio lucrare în ea, acesta este
sabatul DOMNULUI în toate locuinţele voastre." Levitic 23: 2-3 (FIDELA)
Da, Sabatul (ziua a șaptea) a fost prima sărbătoare stabilită între
celelalte zile de sărbătoare ale lui Dumnezeu [vremuri rânduite]. Faptul
că Sabatul este pe primul loc, ne sugerează că trebuia sa fie cel mai
important lucru şi cel mai aproape de inima lui Dumnezeu.
Cu toate că apostolii Noului Testament nu au menţtionat literalmente
vreo poruncă pentru a păstra Sabatul ca o zi sfântă şi specială, totuşi,
respectarea acesteia a fost evidentă. Observați următoarele cinci
referințe din cartea Faptele Apostolilor. Aceste cinci experiențe ne spun
cum apostolii Noului Testament s-au relaţionat cu Sabatul sfânt (ziua a
şaptea).
1. „Şi după ce ei au plecat din Perga, au venit la Antiohia, în Pisidia, şi
au intrat în sinagogă în ziua de sabat şi au şezut.” Faptele Apostolilor
13:14
Duhul Sfânt numea Sabatul pe numele său, iar participarea la biserică în
acea zi era respectată.
2. „Şi după ce iudeii au plecat din sinagogă, neamurile l-au implorat ca
aceste cuvinte să le fie predicate în sabatul următor.” Fapte 13:42
Faptul că a predicat şi în Sabatul următor ne arată că acestea erau
normele.
3. „Şi de acolo la Filipi, care este cea mai de seamă cetate a acelei părţi
din Macedonia, o colonie; şi am fost în acea cetate, rămânând câteva
zile.
Şi în ziua de sabat ne-am dus afară din cetate, lângă râu, unde era de
obicei rugăciune..." Fapte 16:12, 13
În acea vreme nu exista sinagogă în orașul neamurilor unde se afla
apostolul. În cele trei texte de mai sus menţionate, vedem cum ei asistau
la întruniri, adică la predicarea Cuvântului, serviciile divine şi orele de
rugăciune care erau conduse de către apostoli în Sabat.
4. „Și Pavel, așa cum avea în obicei, a intrat la ei și trei zile de Sabat au
discutat cu ei din scripturi”. Fapte 17:2
Un alt obicei apostolic în ziua de Sabat, era studiul Bibliei.
5. „Și el discuta în sinagogă în fiecare Sabat și îi convingea pe evrei și
pe greci”. Fapte 18: 4
Aceasta este evanghelizarea. Faptele Apostolilor 18:11 afirmă că
această practică a continuat în acea biserică timp de un an și șase luni.



Deși Sabatul este menționat de câteva ori în cartea Faptelor, aceste
texte sunt suficiente pentru a arăta că apostolii au călcat pe urmele
profeților, asemenea lui Isus care avea acelaşi obicei (Luca 4:6) şi păstra
aceeaşi Lege. (Ioan 15:10)
Aceeași carte a Faptelor face referință la celelalte zile de
sărbătoare(sărbătorile anuale) cu aproximativ aceeași frecvență. Ca să
putem fi consecvenţi, vom arunca o privire până la capitolul șase a
acestei cărţi. Să vedem referinţe privind celelalte "Sabate" (Timpuri
Stabilite) înregistrate în cartea Faptele Apostolilor: ”Iar noi am navigat din
Filipi după zilele azimelor şi am venit la ei în Troas în cinci zile; unde am
rămas şapte zile." Fapte 20:6
Observați cum Duhul Sfânt a continuat să numească Sărbătoarea
Azimilor pe numele ei potrivit. Această sărbătoare începea odată cu
sărbătoarea Paștelor (Ziua Cinsprezece a lunii întâi). Paștele începea la
apusul zilei a 14-a şi începutul zilei a 15-a. Sărbătoarea azimilor, practic
începea odată cu Paştele dar ţinea timp de şapte zile. Numai prima și
ultima zi ale acestei sărbători sunt Sabate.(poate exista şi un Sabat
săptamânal în decursul acestor şapte zile de sărbătoare, pentru că nu în
fiecare an cădea Paştele în aceeaşi zi a săptămânii. Numărătoarea Zilei
a 15-a a lunii întâi, depindea în mod exclusiv de luna nouă. Această lună
nouă ce aparţinea lunii întâi,care era punctul de reper pentru a începe
numărătoarea zilelor lunii nu și a săptămânii, diferea de la un an la altul,
adică: anul acesta, ziua 15 putea să cadă într-o zi de marţi, iar anul viitor
poate să cadă într-o joi.
În cazul crucificării Domnului Isus Cristos a căzut exact la momentul
stabilit(VINERI), în Sabat s-a odihnit, pentru că toate acestea au fost
profetizate. Reţineţi: Sărbătoarea nu începea în ziua 14. În acea zi, la
ora a noua din zi (spre seară) se aducea mielul pentru a fi sacrificat dar
sărbătoarea începea de la apusul soarelui a zilei a 14-a şi începutul zilei
15 de Nisan. Aşadar, sărbătoarea azimilor începe pe 15 şi se termină în
ziua 21 a lunii întâi. Cursul zilelor săptămânale ramâne acelaşi, doar că
de la an la an sărbătoarea nu va cădea în aceeaşi zi a săptămânii
respective. Observați cum Ellen White a combinat cele două sărbători în
comentariul ei la textul de mai sus:
"La Filipi, au zăbovit pentru prăznuirea Paștelor. Numai Luca a rămas cu
el,ceilalți membri ai grupei trecând la Troa pentru a-l aștepta acolo.
Filipenii erau cei mai iubitori, cei mai credincioși și cei mai sinceri dintre
convertiții apostolului și, în timpul celor opt zile ale sărbătorii, el s-a
bucurat de o
pașnică și fericită comuniune cu ei." FA 390.4

Filipi era un oraș grecesc. Majoritatea convertiților din acea zonă
fuseseră păgâni. Orașul nu avea o sinagogă, de fapt nici în ziua de
aszăzi nu are încă. Întrebarea pe care unii şi-o pun este în felul următor:



„De ce Pavel și cei convertiți au păstrat și s-au bucurat de Paște și de
Sărbătoarea Azimilor?” Aceeași întrebare se pune în reuniunile
evanghelice cu privire la ziua a şaptea (sabatul). De ce s-au întâlnit
apostolii lângă un râu, împreună cu cei convertiţi din Filipi, în a şaptea zi
care este Sabatul? Răspunsul pe care îl avem este: „Pentru că ei știau și
învățau despre Sabat că este obligatoriu”. (Fapte 16: 12,13)

Apoi, pentru a fi consecvenți, de ce s-au întâlnit apostolii împreună cu cei
convertiţi din Filipi, în special pentru a sărbători Paștele și Sărbătoarea
Azimilor? Cineva ar trebui să spună: „Pentru că știau și învățau că
sărbătorile sunt încă valabile”. O mare întrebare cu privire la aceste
sărbători probabil că provine din două referiri pe care Ellen White le-a
făcut cu privire la una dintre ele.

ÎNTREBAREA DESPRE PAŞTE

”Paştele”, spune Ellen White, ”a fost înlăturat pentru totdeauna!” (Vezi
HLL cap.71) Întrebarea este următoarea: Se referea ea la noaptea de
Paște cu sacrificiile sale sau se referea doar la jertfa oferită în acea
seară? Permiteți-mi să împărtășesc câteva comentarii cu privire la
această întrebare.
A. „ Şi le-a spus: Cu multă dorinţă am dorit să mănânc acest paşte cu voi
înainte de a suferi Eu;
Fiindcă vă spun: Nu voi mai mânca nicidecum din el până când va fi
împlinit în împărăţia lui Dumnezeu" Luca 22:15, 16
În versetele anterioare, Iisus a explicat că El va păstra Paștele cu
poporul Său în ceruri cu must de struguri și pâine fără drojdie. Cu alte
cuvinte, dacă atât timpul rânduit, cât și jertfa de miel au fost înlăturate
pentru totdeauna, de ce Isus ar păstra-o cu noi în Împărăția cerească? Și
de ce Pavel a ținut-o împreună cu cei convertiţi la Filipi?
B. "În primăvara anului 31 d.Hr, Cristos, adevăratul sacrificiu a fost oferit
pe Calvar. Atunci, perdeaua templului a fost ruptă în două, arătând că
sacralitatea si însemnătatea serviciului de jertfă a încetat. Venise timpul
pentru ca jertfele pământeşti și darurile să înceteze.” DA 233; PK 699
Aceste citate indică faptul că numai legea sacrificiilor Pascale au încetat
la cruce.
C. „Acest act a însemnat pentru universul ceresc şi pentru această lume
coruptă de păcat, că un drum nou şi viu a fost deschis pentru rasa
umană căzută, că toate jertfele ceremoniale s-au încheiat odată cu
marele sacrificiu al Fiului lui Dumnezeu”. 5BC 1109, FLB 201

Cu alte cuvinte, Pavel și Isus au recunoscut valabilitatea Paștelui chiar
după momentul crucii; dar niciunul dintre ei nu a făcut referire la o
continuare a sacrificiului animalelor. Când citesc citatele lui Ellen White



în contextul lor, privind încetarea Paștelui, ea se referea în primul rând la
jertfa mielului de Paște.

”PAȘTELE”, SE POATE REFERI LA DOUĂ LUCRURI DIFERITE.

Biblia se referă la seara zilei de 14 Nisan (Abib) ca fiind timpul de Paște,
dar alteori Biblia se referă doar la miel ca fiind Paștele. Următoarele
texte pot fi exemple pentru a vedea că mielul care trebuia adus ca jertfă
purta numele de ”Paște”: ”Alegeţi şi luaţi-vă
un miel conform familiilor voastre şi înjunghiaţi Paştele.”
Exod 12:21
„Să sacrifici de aceea paştele DOMNULUI Dumnezeul tău, din cireadă
...” Deut. 16: 2,
"Nu poţi sacrifica paştele în oricare din porţile tale, ..." Deut. 16: 5
"Atunci au înjunghiat paştele în a paisprezecea zi a lunii a doua..." 2
Cronici. 30:15
"Să îl ţină şi să îl mănânce cu azime şi ierburi amare." Numeri 9: 5, 10-11

Nu era o zi, o seară sau un anotimp. Era un miel care era ucis și mâncat.
Doar mielul este Paștele în versetele menționate mai sus.
Cu alte cuvinte, uneori cuvântul „Paște” face referire numai la miel, iar în
alte versete se referă la ”timpul stabilit”.
Ellen White face același lucru în următorul citat:
„În timp ce El (Hristos) a mâncat Paștele împreună cu discipolii Săi ...
sărbătoarea națională a evreilor avea să dispară pentru totdeauna”. DA
652 (HLL)
Pentru a fi consecvent, în acest citat ea se referă la mâncarea mielului
ca „sărbătoarea națională a evreilor” care ”trebuia să dispară”. A
sărbători cu miel fară cusur,pentru evrei trebuia să dispară pentru
totdeauna. Pe de altă parte, dacă se referea la un timp sau la anotimp, s-
ar putea să nu fie în armonie cu Isus și Pavel. În timp ce studiam
capitolul cu privire la dispariția Paștelui în Hristos Lumina Lumii, din
context se înțelege mereu cum că este vorba despre sacrificiile
animalelor.

CAPITOLUL 5

SABATE CEREMONIALE?

Am auzit vorbindu-se despre ”Sabate Ceremoniale” la unii membrii ce
aparțin altor denominațiuni dar care disprețuiesc Sabatul zilei a șaptea.
De fapt, nu am găsit vreun astfel de termen folosit în nici o scriere



inspirată. De ce? Probabil pentru că nu există o asemenea frază. Este ca
și cum ai compara portocalele cu merele. În sabatul săptămânal aveau
loc sacrificii si ceremonii ca în orice altă sărbatoare dată de Dumnezeu.
Cu toate acestea nu includem Sabatul săptămânal in categoria "legii
ceremoniale" deşi din punct de vedere biblic nu era nici o diferenţă între
ele privind faptul că se îndeplineau ceremonii. Vă puteți întreba ce
ritualuri s-au făcut în Sabatul zilei a șaptea?

„Şi în ziua de sabat, doi miei de un an, fără pată, şi două zecimi dintr-o
măsură de făină ca dar de mâncare, amestecată cu untdelemn, şi darul
lor de băutură; Aceasta este ofranda arsă a fiecărui sabat, pe lângă
ofranda arsă, neîncetată, şi darul ei de băutură.”
Numeri 28: 9,10

Pentru Sabatul săptămânal partea „ceremonială” s-a terminat. Dar fără
îndoială "mo ed", ziua a șaptea, a rămas pentru totdeauna.
„Şi se va întâmpla, că de la o lună nouă la alta şi de la un sabat la
altul,toată făptura va veni să se închine înaintea Mea, spune DOMNUL.”.
Isaia 66:23 Tot la fel ca pentru sabatul săptămânal, timpurile pentru
sărbătorile anuale ramân intacte, doar ceremoniile si sacrificiile s-au
încheiat. Timpurile rânduite sunt sfinte și vor exista în eternitate. Ziua a
șaptea este încă sfântă și va fi pentru todeauna, dar tipurile ceremoniale
au fost eliminate.

UN TIMP IDEAL PENTRU REÎNVIORARE

Într-o experiență a Noului Testament, Pavel a fost foarte supărat,
deoarece se tolera curvia, incestul și alte păcate care s-au strecurat în
biserică. El a folosit Sărbătoarea Paștelor ca ocazie pentru ca membrii
bisericii Noului Testament să-și reînoiască starea spirituală. "De aceea
curăţaţi dospeala veche, ca să fiţi un aluat nou, aşa nedospiţi cum
sunteţi. Căci de fapt Cristos, paştele nostru, a fost sacrificat pentru noi.
De aceea să ţinem sărbătoarea nu cu dospeală veche, nici cu dospeala
răutăţii şi stricăciunii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului." 1 Cor. 5:
7,8
Un mod de a privi textul de mai sus este faptul că Isus Cristos, Paștele
nostru, a fost sacrificat, o dată pentru totdeauna; dar sărbătoarea în sine
trebuie să continue, adică să continue în a fi respectată într-o biserică
unde nu există răutate și ipocrizie, bucurându-se în sinceritate și adevăr.
Cu alte cuvinte, fii curat și sfânt precum Cristos. Nu uitați, El este
obiectivul serviciilor. Ce a vrut să spună Pavel, „nedospiţi cum sunteţi?”
Dacă îi învăța despre sărbătoarea în care tocmai ce îndepărtaseră
dospeala din casele lor, înseamnă ca erau fară dospeală. Problema era
că nu au îndepărtat drojdia spirituală din inimile lor. Cu alte cuvinte, au



îndeplinit ritul, dar nu au înțeles sensul acestuia. Primul servește pentru
a aminti și spre a a încuraja pentru îndeplinirea celuilalt.
Chiar dacă Isus a luat păcatele noastre la cruce, prin moartea Sa nu ne-
a oferit o scuză ca să continuăm în păcat. Sărbătoarea Azimilor ne
ilustrează cum să o rupem cu păcatul, dar nu se compară cu lucrarea de
jertfire pe cruce. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de gloria lui Cristos. Vă
rog, citiți cu grijă următorul citat:
”Întrucât întregul ritual era numai un simbol al lui Hristos, nu avea nicio
valoare fără El. Atunci când au pecetluit lepădarea lui Hristos, dându-L la
moarte, iudeii au lepădat tot ce dădea însemnătate templului şi slujbelor
lui. Sfinţenia lui se depărtase. Era sortit distrugerii. Din ziua aceea,
darurile pentru jertfe şi slujbele din templu în legătură cu jertfele nu
mai aveau niciun rost.” HLL 165.4

Acele servicii abandonate ale sacrificiilor animalelor, sunt peste măsură
de complexe ca să le discutăm aici. Putem studia unele ritualuri preoțești
care se găsesc în Ezechiel 43:18-27. Ajunge doar sa spui: ”Necesitatea
serviciilor pentru sacrificii și ofrande s-a terminat atunci când simbolul s-a
întâlnit cu realitatea în moartea lui Isus Cristos.” The Faith I Live By 106.
Daniel a profetizat că ”la jumătatea” săptamânii va face să înceteze
”sacrificiul și darul de mâncare.” Daniel 9:27

LOCURI DIFERITE
Chiar și așa cu templul pustiu, (Matei 23:38) și evanghelizarea în toată
lumea , se poate vedea foarte clar cum apostolul Pavel s-a simțit liber în
a sărbători în alte locuri zilele rânduite.
(Vezi Fapte 20:6, AA 390, 391). Cuvintele lui Isus aveau un nou înțeles.
Odată L-au întrebat dacă era obligatoriu să se închine la templul în
Ierusalim sau în altă parte. El a răspuns că ne vom ”închina Tatălui în
duh și în adevăr” Ioan 4:19-24.

Majoritatea care respectă sărbătorile în ziua de azi, admit deschis faptul
că ritualul anual al Paștelui, împreună cu sacrificiul mielului, au fost
îndepărtate la cruce. Ei cred că riturile sacrificiilor, ca și sărbătoare
noțională a iudeilor, a dispărut pentru todeauna, dar că un rit de o
importanță asemănătoare se realizează în ziua de astăzi. Deasemenea
ei cred că această sărbătoare trebuie sărbătorită cu pâine nedospită și
vin nefermentat.
Învață că sărbătoarea anterioară, cu sacrificiile din Ierusalim a fost
înlocuită cu sărbătoarea națională care trebuie ținută de către toată
lumea oriunde s-ar afla. Pâinea frântă și mustul, reprezintă același lucru
ce reprezentau trupurile zdrobite ale animalelor și sângele vărsat, şi
anume trupul zdrobit și sângele vărsat al Salvatorului nostru. Vă rog
observați următorul citat:



”Hristos Se afla la trecerea dintre cele două sisteme şi cele două mari
sărbători ale lor. El, Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, era gata să Se
ofere ca jertfă pentru păcat, urmând ca, în felul acesta, să pună capăt
sistemului de simboluri şi ceremonii care, de patru mii de ani, arătau spre
moartea Lui. În timp ce mânca Paştele cu ucenicii, a instituit în locul
acestui sistem slujba care avea să amintească de jertfa cea mare.
Sărbătoarea naţională a iudeilor trebuia să fie desfiinţată pentru
totdeauna. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie îndeplinită de urmaşii
Lui în toate ţările, în toate timpurile.” HLL 652.2

Locul unde ar trebui să se țină sărbătoarea nu mai este o chestiune
importantă; ci timpul care a fost stabilit de la creație pentru această
sărbătoare contează (vezi capitolul 3). Isus a zis de asemenea despre
Paște, cu simbolurile pâinii nedospite și vinului nefermentat, că se va
păstra în toate generațiile inclusiv în împărăția cerurilor ce stă să apară.
Vezi Luca 22:15-18
Deci legile ceremoniale s-au terminat pentru totdeauna, dar fără îndoială
timpurile rânduite au fost sfințite pentru noi pentru totdeauna. Câteva
lucruri trebuiesc observate din citatul din Hrisos Lumina Lumii mai înainte
menționate. O sărbătoare,sacrificiul animalelor, a fost înlocuită cu
frângerea pâinii și a vinului. Sunt "două mari sărbători" menționate. Deci
avem o sărbătoare de ţinut şi o vom putea ține oriunde ne vom afla.
Sărbătoarea anterioară, ca o umbră, arăta spre cruce. Sărbătoarea
posterioară arăta către trecut ca fiind o umbră a crucii din trecut. O
Sărbătoare avea un sacrificiu al animalelor, cealaltă are orânduieli,
sfânta cină a Domnului. Odată ce reprezintă acelaşi mare dar al lui
Dumnezeu, nu mă surprinde faptul ca Isus s-a referit la amândouă ca
fiind ”Paștele”.

ÎNTREBARE:Când Ellen White a scris despre simbolurile și ceremonii
care timp de patru mii de ani arătau spre moartea lui Cristos, făcea ea
referire doar la sacrificiile ceremoniale ale animalelor ce reprezentau
realitatea ce s-a împlinit la cruce, sau se referea și la sărbători de
asemenea? Dacă se referea și la sărbătorile anuale cu datele lor din
calendar (calendarul lui Dumnezeu), atunci noi care credem în
sărbătoarea de la 22 octombrie 1844 avem o adevărată problemă. Data
de 22 octombrie 1844 iși va pierde imediat valabilitatea. Dacă aceasta a
fost pironită la cruce, atunci cu ce drept am putut să o folosim la 1844?
Deasemenea vom avea o problemă cu Cinzecimea, pentru că a fost
respectată acea dată de către apostoli și onorată de către Duhul lui
Dumnezeu în luna a 3-a după răstignirea Domnului Isus. Dacă această
zi a fost pironită la cruce, de ce Dumnezeu și apostolii au onorat-o după
50 de zile de la Paște? Pe de altă parte, dacă Ellen White credea că
serviciile rituale ale sacrificiilor de animale s-au încheiat la cruce, atunci



toți scriitorii sunt în armonie. Ellen White mereu menționa cu privire la
sistemul sacrificiilor că s-a terminat la cruce.
”În timp ce Domnul celebra ultimul paște împreună cu discipolii Lui, a
instaurat ”Cina Domnului” în locul paștelui în memoria crucificării Lui. Nu
mai aveau nevoie de Paște pentru că El, Marele Miel adevărat, era
pregătit pentru a fi sacrificat pentru păcatele lumii. În moartea lui Cristos,
tipul s-a întâlnit cu antitipul.”
Lift Him Up, 31.

Foarte evident faptul că ea scria despre sacrificiul mielului atât tipic cât și
antitipic.

CONTINUAREA PAȘTELUI

ÎNAINTE, ÎN TIMP ȘI DUPĂ VIAȚA LUI CRISTOS PE PĂMÂNT

1.S-a închis timpul de probă pentru națiunea Egiptenilor în timpul
Paștelui cu multe secole înainte să se nască Mesia. (Exod.12)
2.Templul a fost curățat de către Isus de Paște.
3.Distrugerea Ierusalimului a început cu sărbătoarea Paștelui a anului 70
erei noastre aproximativ după 40 de ani de la Calvar.
În cele 3 referințe menționate descoperim evenimente importante care
au avut loc de Paște: Înainte de Isus, după Isus și în acord cu ceea ce
spune Ellen White după zilele lui Cristos.
Trebuie menționate două sărbători pascale foarte importante. Domnul
nostru Isus a murit în cea mai importantă sărbătoare dintre ele, iar
cealaltă este cea mai emoționantă sărbătoare pascală ce va avea loc în
viitor -- ceea ce Isus a promis în Luca 22:15,16
Să avem în vedere că sărbătoarea Paștelui și a Azimilor sunt unite într-
una singură.Paștele începe la sfârșitul zilei 14 iar sărbătoarea Azimilor
începe chiar de la începutul zilei a 15 (adică amândouă sărbătorile încep
în același timp) a primei luni și durează șapte zile ---în total șapte zile
consecutive. Ellen White deasemenea combină cele două sărbători într-
una.
”La Filipi, au zăbovit pentru prăznuirea Paștelor. Numai Luca a rămas cu
el, ceilalți membri ai grupei trecând la Troa pentru a-l aștepta acolo.
Filipenii erau cei mai iubitori, cei mai credincioși și cei mai sinceri dintre
convertiții apostolului și, în timpul celor opt zile ale sărbătorii, el s-a
bucurat de o pașnică și fericită comuniune cu ei.” Life-Sketches from the
Life of Paul, 196
Ultima Călătorie a lui Pavel la Ierusalim(Ellen White include și ziua de
pregătire dinaintea sărbătorii Paștelui, dar, Sărbătoarea ținea 7 zile pâna
pe 21 pentru că totul începea din ziua 15--Vezi Lev.23:5-8)



CAPITOLUL 6

REFERINȚE DIN NOUL TESTAMENT

Vom explora mai multe referințe privind statute ale sărbătorilor anuale
asociate cu apostolii Noului Testament:
"Şi pe timpul acela, Irod, împăratul, şi-a întins mâinile ca să chinuiască
pe unii din biserică. Şi l-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan." Fapte
12: 1-2
Notă: Dea-lungul anilor, învățând adevărul cu privire la Sabat,
evangheliștii adventiști au citat Fapte 13:14 arătând că Duhul Sfânt trimis
de la Dumnezeu numea a șaptea zi cu numele său corect---Sabat. Aici,
în Faptele 12, Duhul încă mai cheamă Sărbătoarea Azimilor pe numele
ei corect. Poate că ar trebui să fim mai consecvenți. „ŞI când se împlinea
ziua cincizecimii, erau toţi într-un gând la un loc.”. Fapte 2:1
Evident, Isus nu le-a spus să înceteze ținerea sărbătorii Cinzecimii.
(Cinzecimea se mai numește și „Sărbătoarea săptămânilor”).
Sărbătoarea Cinzecimii a fost una dintre cele trei sărbători în care, la
fiecare an, toți bărbații lui Israel aveau să se prezinte în fața Domnului.
Apostolii au continuat această practică. Observați următoarele trei
versete.

„Ci şi-a luat rămas bun de la ei, spunând: Trebuie, neapărat, să ţin
această sărbătoare care vine, în Ierusalim; dar mă voi întoarce la voi din
nou, dacă Dumnezeu voieşte. Şi s-a îmbarcat din Efes.” Faptele
Apostolilor 18:21
„Fiindcă Pavel a decis să navigheze pe lângă Efes, pentru că el a refuzat
să întârzie în Asia; fiindcă se grăbea, dacă i-ar fi posibil, ca el să fie la
Ierusalim de ziua cincizecimii.” Fapte 20:16 „Dar voi rămâne în Efes
până la Cincizecime”. 1 Cor. 16: 8

Este adevărat că „Pavel nu s-a legat nici de cei convertiți, nici de
ceremoniile și obiceiurile evreilor, cu formele, tipurile și sacrificiile lor
variate, căci a recunoscut faptul că darul perfect și final a fost dus la
îndeplinire în moartea Fiului lui Dumnezeu... Jertfele lui Dumnezeu sunt
un suflet zdrobit."Sketches from the Life of Paul, p. 105; 3SP 411
Pavel nu s-a legat de ceremonii iar noi nici atât nu ar trebui. Rămâne clar
faptul că ”mo ed” ce aparține lui Dumnezeu, timpurile Sale rânduite, au
fost ținute în timpul lucrării lui Pavel.



Yom Kippur: Ziua ispășirii

„Şi, trecând mult timp şi navigarea fiind de acum periculoasă, pentru că
postul trecuse deja, Pavel i-a avertizat,” Fapte 27:9 Notă: „Postul deja
trecut” a fost Ziua ispășirii, conform Comentariilor Biblice al AZS, Vol. 6,
pag. cap 27, și, de asemenea, este conform cărții lui Levitic 16:29-34,
23:26-32. Aceștia trebuiau să-și „chinuiască” sufletele în acea zi. A-și
umili (sau a-și chinui) sufletele are legătură directă cu postul. Vezi
Psalmii 35:13.
În mod clar, Sabatele anuale nu erau doar menționate de către apostoli,
ci ei se și bucurau de aceste timpuri stabilite. În Faptele 15:19-21, oficialii
bisericii mustrau pe liderii trimiși printre păgâni ca să îi învețe pe cei noi
convertiți scoși din păgânism, statute care ar fi provocat un șoc cultural
pentru aceștia, în principal, statute cu privire la idolatrie, curvie, a nu
mânca sângele animalelor, adică a nu lăsa în mod intenționat sângele în
carne pentru ai da gust și de a nu mânca sângele animalelor la propriu.
După aceea, apostolilor care au fost trimiși să predice la neamuri, le-a
fost amintit faptul că noii convertiți puteau asimila restul statutelor în
bisericile unde se citea Legea lui Moise în fiecare Sabat. Vezi Fapte
15:21.

Începând de atunci, despre Sabatele anuale s-a predicat cel puțin până
ce au fost îndepărtate la Consiliul din Nicea în anul 325 a erei nostre. La
acel consiliu, nu numai Sabatul și-a primit o lovitură mortală, ci
deasemenea,din perspectiva istoricului faimos Eusebiu, sabatele anuale
care au facut parte din aceeași controversă, au primit aceeași lovitură.
Acest Eusebiu, după ce a enumerat câțiva apostoli, incluzând pe Ioan,
cel ce a scris cartea Apocalipsei, face referință la ei și la alți martiri din
primul secol, numindu-i ”luminători”. Toți aceștia au păstrat Legea,
citează Polycrate care s-a declarat a fi de partea sărbătorilor:

”Toți aceștia au avut în evidență ziua a 14-a a lunii întâi ca fiind începutul
Sărbătorii Paștelui, în acord cu Evanghelia, fără a se devia nici măcar în
cele mai mici lucruri,ci împlinind regulile credinței. Doar eu, Polycrate, ca
cel mai mic dintre toți, acționez în acord cu tradiția familiei mele,urmând
în actualitate unii membrii ai familiei mele; pentru că șapte dintre aceștia
erau episcopi iar eu sunt al optu-lea și familia mea întodeauna a păzit
ziua când oamenii trebuiau să se curățească de ”dospeală”.
Atunci eu, prietenii mei, după ce am petrecut 66 de ani în serviciul lui
Dumnezeu și conversând cu creștini din toate părțile lumii și examinând
cu mare atenție Sfânta Scriptură, nu îmi este frică de amenințări. Oameni
mult mai buni ca mine au zis: <Trebuie să ascultăm de Dumnezeu și nu
de oameni>” --The History of the Church. Eusebius, p. 231



În cartea scrisă de Merwin H. Abbot, Paul, the Sabbath Keeper? face
următoarele observații cu privire la citatul următor:
”Conform recordului istoric a lui Eusebius, Polycrate declară ca au fost
”luminători” importanți care au observat ziua de 14 de Nisan ”în acord cu
Evanghelia” și după ”examinarea cu mare atenție a Sfintei Scripturi,
trebuie să ascultăm de Dumnezeu și nu de oameni.”
Paul, the Sabbath Keeper p. 24-39
Este clar faptul că primii creștini al primului secol, au păstrat aceleași zile
pe care Isus și apostolii le păstraseră.

Sărbătoarea Cabanelor

în zilele noastre nu am putut găsi vreo referință scrisă de către apostoli
cu privire la Sărbătoarea Corturilor. Atunci, de ce voi include și pe
această sărbătoare? Din două motive:
Mai întâi, Evengheliile il arată pe Domnul nostru cum ținea Sărbătoarea
Corturilor. El întodeauna este cel mai bun exemplu; la judecată, poporul
Lui va demonstra că au fost înțelepți pentru că au urmat pașii Lui: El
niciodată nu dă greș nici nu poate comite erori.

”Fiindcă la aceasta aţi fost chemaţi, pentru că şi Cristos a suferit pentru
noi, lăsându-ne un exemplu, ca să urmaţi paşii Lui. El, care nu a făcut
păcat, nici nu a fost găsită viclenie în gura lui.” 1 Petru 2:21-22
A urma pașii Domnului Isus este unul dintre cele mai mari privilegii.
Și într-adevăr, El a asistat la această sărbătoare. Ioan 7:2,14.
În al 2-lea rând, profetul Zaharia a anunțat că se va respecta
Sărbătoarea Corturilor în acel timp în care Domnul va fi Rege peste
întreg pământul. Zah. 14:9.
După aceea, tot în cadrul aceluiași context, Zaharia declară că
Sărbătoarea Corturilor se va sărbători după aceea, în acea zi minunată
când ”picioarele Lui vor sta în acea zi pe muntele Măslinilor, care este
înaintea Ierusalimului, la est, şi muntele Măslinilor se va despica în
mijlocul său spre est şi spre vest, şi va fi o vale foarte mare; şi jumătate
din munte se va retrage spre nord şi jumătate din el spre sud. Şi se va
întâmpla, că oricine care rămâne din toate naţiunile care au venit
împotriva Ierusalimului se vor urca din an în an să se închine
Împăratului, DOMNULUI oştirilor, şi să ţină Sărbătoarea Tabernacolelor
(Corturilor sau Cabanelor).”
Zah. 14:4,16
Adventiștii mereu au aplicat aceste evenimente ca fiind după cei o mie
de ani.
Alt grup de erudiţi, ne sugerează că îndeplinirea capitolului 14 din



Zaharia va fi după închiderea harului și înainte de a doua venire. Alții, în
ciuda contextului, cred ca nu are nici o aplicație pentru viitor.
NOTĂ Specială: Prima obiecțiune pentru a aplica capitolul 14 din Zaharia
la perioada dintre invierea celor răi și recompensa focului veșnic, va fi un
timp necesar pentru a-l împlini. Va fi timp suficient ca evenimentele să se
desfășoare exact așa cum le-a descris profetul Zaharia? Cuvântul lui
Dumnezeu și Spiritul Profetic indică faptul că va fi suficient timp; Ellen
White menționează că artizani foarte abili, vor construi arme de război.
Ea zicea:
”Îşi fac planul să pună stăpânire pe bogăţiile şi slava Noului Ierusalim.
Toţi încep imediat să se pregătească de luptă. Meșteri pricepuți
construiesc echipamente de război. Conducători militari, renumiţi pentru
succesele lor, îi organizează pe aceşti oameni antrenaţi în companii şi
divizii.” Tragedia Veacurilor cap.42
Liderii militari vor trebui să învețe pe oameni artele războiului ca să poată
să organizeze ”pe aceşti oameni antrenaţi în companii şi divizii. În cele
din urmă, se dă ordinul de înaintare...” TV cap.42
Generația finală a celor pierduți au avut cunoștințe despre armele
nucleare înainte de moarte. Înviați la cea de a doua înviere, vor avea
nevoie să se pregătească cu arme mult mai bune decât cele pe care le
aveau înainte și vor trebui să construiască fabrici pentru a le putea
fabrica. Pe un pamânt devastat, vor trebui să înceapă de la zero.

Cât timp va trăi Satana și cei răi pe acest pământ, între reînvierea lor și
distrugerea lor finală prin foc? Cu alte cuvinte, vor avea timp să
contruiască arme, case, sau să permită vreunui tânăr pierdut să
experimenteze viața?
O interpretare ar putea fi găsită în Isaia cap. 65. În acel capitol îi vedem
pe sfinți în cetatea Noul Ierusalim. După aceea îi vedem pe cei
blestemați, incluzând pe tinerii ce mor la o sută de ani de viață. După
tragica lor moarte, cel de-al treilea eveniment îi descrie pe cei drepți
ieșind din locuințele lor din cetate și luând în posesie un câmp pentru a
se recrea contruind case și plantând pe pământul renovat. Vezi Isaia
65:18-21. Ar fi suficient timp pentru evenimentele din Zaharia cap.14.

CAPITOLUL 7

Sărbătoarea Corturilor



”Bine ar fi dacă poporul lui Dumnezeu în prezent ar ţine o Sărbătoare a
Corturilor, o fericită comemorare a tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu
ce le-au primit.” PP 540, 541
De fapt, Ellen White continuă a face o listă cu beneficiile pe care le-am
putea câștiga dacă vom respecta sărbătorile:
A. Ne va face să fim mai plăcuți lui Dumnezeu.
B. Ne vor întări și ne vor reînviora.
C. Ne va bucura inimile printr-o influiență sfințitoare.

În altă parte, Spiritul Profetic menționează sărbătoarea Corturilor în
conexiune cu o întâlnire de tabără. (Bible Echo 12/08/1893)
Totuși, în acest citat ea face o comparație între întâlnirea de tabără cu
Sărbătoarea Corturilor în loc să declare că întâlnirea era Sărbătoarea
Corturilor. Din șaizeci și patru de referințe pe care Ellen White le face cu
privire la această sărbătoare, în șaizeci și două dintre acestea nu se
menționează nimic despre întâlniri; ci majoritatea dintre acestea se
referă direct la sărbătoare așa cum a fost ea respectată în economia
iudaică. Cu alte cuvinte, când Ellen White a făcut referire la o întâlnire de
tabără realizată în Australia, în luna Decembrie, nu se referea la o
întrunire în luna Decembrie atunci când a scris un pasaj din Patriarhi și
Profeți ce l-am menționat recent. De fapt,citatul din Patriarhi și Profeți se
referă în exclusivitate la sărbătoare așa cum a fost respectată în
economia iudaică.

Întrebarea care se pune este: Cu ce scop ar impresiona-o Dumnezeu ca
să folosească termenul de „Sărbătoare a Corturilor?”
Să ne amintim că multe lucruri ce profeții primeau, erau revelate în alte
epoci. Este posibil ca referințele repetitive ale lui Ellen White cu privire la
aceste Sărbători să fie pentru zilele noastre.
A fost Sărbătoarea Corturilor doar un simbol în trecut și pironită la cruce?
Nu este așa. Umbra sa arată cu putere către viitor, pentru a se împlini.
Vom vedea foarte curând că minunatul său antitip va fi mai tipic decât a
fost în trecut.

”Sărbătoarea corturilor nu era numai o sărbătoare de amintire, ci era și
una simbolică. Nu numai că arăta în trecut, la trecerea prin pustie, dar,
ca sărbătoare a strângerii recoltei, simboliza și adunarea roadelor
pământului și îndrepta privirea către ziua cea mare a recoltei sfârșitului,
când Domnul secerișului îi va trimite pe secerătorii Săi pentru a strânge
în snopi neghina, ca să fie arsă, și pentru a aduna grâul în grânarul Său.
Atunci vor pieri toți nelegiuiții. „Vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată” PP
541.2
Când vor fi distruşi cei nelegiuiţi? Dupa cei o mie de ani.
În care moment după cei o mie de ani? În acel moment arătat de



Sărbătoarea Corturilor, în acord cu Patriarhi și Profeți 541. Atunci, după
cum spune Ellen White, când se va întâmpla distrugerea celor nelegiuiți?
În timpul Sărbătorii Corturilor! Nu vă lăsați înșelați de interpretarea că
împlinirea Sărbătorii Corturilor a avut loc deja! Cu siguranță nu s-a
împlinit! Încă își extinde umbra sa înainte în același fel cum a căzut în
spate. A ști că umbra continuă împreună cu noi, îi dă mai mult sens
îndemnului de a urma pașii lui Cristos. Isus a asistat la Sărbătoarea
Corturilor cum ne este amintit în DA 447-475,485; MH 86-89, PP 412; şi
Ioan 7:1-53

Din perspectiva lui Ellen White, o dată la șapte ani, în timpul Sărbătorii
Corturilor, cartea Legii era citită:
”Scrierile lui Moise erau explicate de Iosua întregului Israel. 'N-a rămas
nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în faţa
întregii adunări a lui Israel, în faţa femeilor, copiilor și străinilor care
mergeau în mijlocul lor' (Iosua 8,35). Aceasta era în armonie cu porunca
expresă a lui Iehova, care luase măsuri pentru repetarea publică a
cuvintelor cărţii Legii la fiecare șapte ani, în timpul Sărbătorii Corturilor.
'Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii și străinul care va fi în cetăţile
tale', au fost instruiţi conducătorii spirituali ai lui Israel, 'ca să audă și să
înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească și să
împlinească toate cuvintele legii acesteia. Pentru ca și copiii lor, care n-o
vor cunoaște, s-o audă și să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul
vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire,
după ce veţi trece Iordanul' (Deuteronomul 31,12.13).Dacă sfatul acesta
at fi fost luat în seamă de-a lungul veacurilor care au urmat, cât de
diferită ar fi fost istoria lui Israel!” PR 465.1

Poate că la unele dintre aceste adevăruri se referea Duhul Sfânt atunci
când a inspirat pe Ellen White să scrie:
”EXISTĂ ADEVĂRURI GLORIOASE CARE TREBUIESC
DESCOPERITE DE CĂTRE POPORUL LUI DUMNEZEU. PRIVILEGII ȘI
SARCINI CARE NICI MĂCAR NU NE IMAGINĂM CĂ AR EXISTA ÎN
BIBLIE, VOR FI PREZENTATE URMAȘILOR LUI CRISTOS. ATÂTA
TIMP CÂT VOR RĂMÂNE PE CALEA ASCULTĂRII, ÎMPLININD VOIA
LUI DUMNEZEU, VOR CUNOAȘTE TOT MAI MULT ȘI MAI MULT DIN
RÂNDUIELILE DIVINE ȘI VOR AVEA O DOCTRINĂ PURĂ.” That I May
Know Him 114; 1888 Materials 333; HP 136; 8T 322.

Trei întrebări cărora le lipsesc răspunsurile:
1. Care adevăruri din Biblie nu au luminat în zilele lor?
2. Unde se găsește informația originală având în vedere oracolele lui
Dumnezeu?
3. Ce lumină nouă trebuie să avem cu privire la:



a.privilegii
b.însărcinare
c.ascultare?

Aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru toți fii lui Dumnezeu care
respectă loialitatea față de Dumnezeu ca fiind supremă!
Cu ce lumină nouă vom fi privilegiați în continuare? Ce lucruri promite
Ellen White atunci când spune că vom fi restabiliți în doctrina pură?
Nu este aceasta ceea ce ne dorim? Oricare ar fi aceste adevăruri, Ellen
White ne asigură că aceste adevăruri trebuie să fie cunoscute de către
poporul lui Dumnezeu, lăsând lucrurile foarte clare cu privire la faptul că
nu au nimic de a face cu sacrificiile animalelor.

”Sistemul ceremonial consta din simboluri care Îl preînchipuiau pe
Hristos, jertfa și Preoția Lui. Această lege rituală, cu jertfele și rânduielile
ei, trebuia să fie îndeplinită de evrei până când preînchipuirea întâlnea
realitatea în moartea Domnului Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatele lumii. Atunci trebuiau să înceteze toate jertfele. Aceasta este
legea, sau zapisul cu poruncile lui, „care stătea împotriva noastră și ne
era potrivnic” și pe care „l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” (Col.2,14).PP
365.1

În cadrul acestui context, s-au dat rânduielile preoției cu privire la cum,
când și ce trebuiau să sacrifice, cum de aseamanea care era sacrificiul
care trebuia să înceteze; acestea sunt lucrurile care au constituit
”sistemul ceremonial” conform referinței.

CAPITOLUL 8

Sabatele și Umbrele lor

Notă: Se pare că sistemul Levitic și sacrificiile anuale au fost pironite la
cruce. Dar cum rămâne cu sabatele anuale? Sigur că acestea nu au fost
pironite la cruce, altfel, în cazul contrar, când Isus a promis că va celebra
Paștele împreună cu noi în ceruri (Luca 22:15-16), atunci când Pavel a
ținut Paștele cu cei convertiți, la fel (Fapte 20:6) ca și timpul stabilit
pentru Sărbătoarea Corturilor după ce toți cei neleguiți vor fi distruși
după Sabatul milenar (Zah. 14:16), tot așa, subiectul cu privire la Ziua
Ispășirii - 22 Octombrie 1844, nu ar avea nici o însemnătate.

Cel Mai Bun Exemplu



”Cristos a trecut prin experiența copilăriei Sale, a pubertății și a
maturității, fără a participa la cultul ceremonial al templului.” BE, October
31, 1898

Acest citat clarifică faptul ca Isus nu a păzit niciodată legea ceremonială.
Totuşi, Isus respecta Sărbătorile așa cum vom vedea în următoarele
citate:

”Pentru iudei, vârsta de doisprezece ani marca linia de despărţire dintre
copilărie şi tinereţe. La împlinirea acestei vârste, copilul evreu era numit
fiu al legii şi, de asemenea, fiu al lui Dumnezeu. I se ofereau ocazii
deosebite pentru instruirea sa în cele religioase şi se aştepta de la el să
participe la Sărbătorile şi ceremoniile sfinte. Potrivit cu acest obicei, în
copilărie, Isus S-a dus de Paşte la Ierusalim.” HLL 75.1

În timpul vieții Sale ”Isus călătorea prin toate părțile națiunii, făcând
invitații la Sărbătoare . Când soarele lumina peisajul, Isus a zis mulțimii:
'Eu sunt Lumina Lumii; cel ce mă urmează nicidecum nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii.' El profita de oportunități pentru a Se
prezenta oamenilor în timpul Sărbătorilor, atunci când ei se adunau la
Ierusalim.” Advent Review & Sabbath Herald, July 7, 1896

Vedeți Capitolul 7 al lui Ioan unde Biblia expune clar cum Isus respecta
Sărbătoarea Corturilor. Pentru faptul că EL nu a ținut partea
ceremonială, dar a ținut Sărbătorile, înseamnă ca Isus nu considera
Sărbătorile ca făcând parte din ceremonial. Având în vedere că există
doar două legi, cea morală și cea ceremonială, înseamnă ca Isus
considera Sărbătorile ca facând parte din cea morală.

Următorul citat arată că există doar două legi.
”Ni se prezintă două legi. Una este o lege a simbolurilor și a umbrelor ce
ajung pănă în timpul Domnului Isus, acestea au încetat atunci când
simbolul s-a întâlnit cu realitatea în moartea Sa. Cealaltă este Legea lui
Iehova care este atât de durabilă și de neclintit, la fel ca și tronul Său
etern. După crucificare, când iudeii continuau să jertfească și să aducă
darurile de mâncare, care reprezentau moartea Sa, făcând acest lucru,
ei demonstrau că neagă pe Domnul ISUS. Astfel ei declarau lumii că
așteptau un alt Salvator și că nu aveau credință în Acela care s-a jertfit
pentru păcatele lumii. Așa s-a anulat legea ceremonială, odată cu
moartea lui Cristos.”
Signs of the Times, July 29, 1886

1 Petru 2:21 declară că Isus este exemplul nostru în toate.
În mod sigur nimeni nu ar avea vreo problemă să spună la judecată, ”am



făcut ceea ce Isus a făcut. De asemenea, nu este adevărat că ar trebui
să urmăm exemplul apostolilor?
Cine poate afirma că Sărbătoarea Cinzecimii a fost pironită la cruce?
Este adevărat că Sărbătoarea Cinzecimii s-a împlinit în a treia lună din
an, după ce Isus a murit, atunci când a căzut ploaia timpurie.
Este posibil ca ploaia târzie să cadă încă odată la Cinzecime și peste toți
cei care se unesc să aducă laude în acea zi, așa cum apostolii au făcut
acum două mii de ani.

Apostolul Pavel a recunoscut că legile ceremoniale ale sacrificiilor au
fost suprapuse sărbătorilor poporului Israel, dar a recunoscut de
asemeni că anularea legii ceremoniale nu va elimina zilele de
sărbătoare. Ca de exemplu, în cartea ”Faptelor Apostolilor” pag. 390
Ellen White, mai întâi explică despre anumiți indivizi cum că pe aceștia îi
deranjau faptul că Pavel îi învăța pe iudei că sunt eliberați de povara
legilor ceremoniale, dar următorul paragraf ne indică cu certitudine faptul
că el a continuat să celebreze Sărbătorile împreună cu cei convertiți ai
săi.

"Succesul ce însoțea predicarea Evangheliei a trezit din nou mânia
iudeilor. Din fiecare colț veneau vești despre întinderea noii învățături,
prin care IUDEII ERAU SCUTIȚI DE PĂZIREA RITUALURILOR LEGII
CEREMONIALE și Neamurilor le era îngăduit să aibă aceleași privilegii
cu iudeii, ca niște copii ai lui Avraam. Pavel, în predicile sale din Corint, a
prezentat aceleași argumente asupra cărora a stăruit cu atâta putere și
în epistolele sale. Declarația sa puternică, cum că "nu mai este nici Grec,
nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur" (Coloseni 3, 11),
era privită de vrăjmașii săi ca o cutezătoare batjocorire a credinței și au
hotărât ca glasul lui să fie adus la tăcere.Primind avertizarea despre
acest complot, Pavel s-a hotărât să ocolească, luând-o prin Macedonia.
PLANUL DE A AJUNGE LA IERUSALIM DE PAȘTE TREBUIA SĂ FIE
PĂRĂSIT, ÎNSĂ SPERA SĂ FIE ACOLO DE ZIUA CINCIZECIMII." FA
390.1 - FA 390.2

O Declarație Interesantă
”Mari adevăruri din Cuvăntul lui Dumnezeu care au fost neînțelese și
uitate de la Cinzecime, vor străluci în puritatea lor originală.” RH Aug. 17,
1897; FE 473, 1888 Materials 1651.

Subtem foarte aproape de sfârșit. Ar trebui cu adevărat să studiem
aceste mari adevăruri care nu au fost înțelese și uitate de la Cinzecime.
Dacă aceste adevăruri nu au fost înțelese și totodată uitate, înseamnă că
au fost cunoscute la timpul Cinzecimii. Ce anume au făcut ucenicii la
Cinzecime, lucruri pe care noi le ignorăm în ziua de astăzi? Cu



certitudine ţinerea zilei Cinzecimii însăși, este unul dintre acele lucruri.
Va fi un lucru foarte impresionant dacă va fi revărsat Duhul Sfănt al lui
Dumnezeu peste cei 144000, în aceeași zi în care a fost revărsat peste
apostoli acum două mii de ani în urmă.

Șapte Umbre ale Lucrurilor Viitoare

Înainte de a studia Coloseni capitolul 2, vom observa șapte ”umbre” care
sunt și care continuă să reprezinte lucrurile viitoare.

1. ZIUA A ȘAPTEA A SABATULUI SĂPTĂMÂNAL INDICĂ CĂTRE AL
ȘAPTELEA MILENIU SABATIC:

”Fiindcă noi, care am crezut, intrăm în odihnă, cum a spus el: Aşa cum
am jurat în furia Mea, dacă vor intra în odihna Mea; cu toate că faptele
fuseseră terminate de la întemeierea lumii.
Fiindcă într-un loc oarecare a vorbit astfel despre ziua a şaptea: Şi
Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările lui. Şi în acest
loc din nou: Dacă vor intra în odihna Mea.” (Evrei 4:3-5)
”Fiindcă cel ce a intrat în odihna lui, s-a şi oprit de la propriile lucrări, aşa
cum Dumnezeu s-a oprit de la propriile lucrări. Aşadar, să ne străduim să
intrăm în acea odihnă, ca nu cumva cineva să cadă după acelaşi
exemplu al necredinţei.
(Evrei 4:10-11)
”Dar cerurile şi pământul de acum prin acelaşi cuvânt sunt păstrate, fiind
rezervate focului pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor neevlavioşi.
Dar preaiubiţilor, să nu fie ignorat acest lucru de către voi, că o zi
înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi. (2 Petru
3:7-8)

”Judecata multor dintre cei mai buni şi înţelepţi bărbaţi, pe o perioadă de
peste 2000 de ani, a fost că marea săptămână de șapte mii de ani a fost
indicată de prima săptămână a creațiunii.” (Review and Herald, 21
august 1883, citat de către G. Edward Reid în Even at the Door, p. 243)

2.LUNA NOUĂ deasemenea are o împlinire pentru viitor:

”Şi se va întâmpla, că de la o lună nouă la alta şi de la un sabat la altul,
toată făptura va veni să se închine înaintea mea, spune DOMNUL.” Isaia
66:23

3.Sărbătoarea Corturilor deasemenea are o împlinire pentru viitor:

”Şi se va întâmpla, că oricine care rămâne din toate naţiunile care au



venit împotriva Ierusalimului se vor urca din an în an să se închine
Împăratului, DOMNULUI oştirilor, şi să ţină Sărbătoarea Tabernacolelor.”
Zaharia 14:16

4.Paștele deasemenea are o împlinire pentru viitor:

”Şi le-a spus: Cu multă dorinţă am dorit să mănânc acest paşte cu voi
înainte de a suferi Eu; Fiindcă vă spun: Nu voi mai mânca nicidecum din
el până când va fi împlinit în împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 22:15-16

5. Anul Jubileului deasemenea are o împlinire pentru viitor:

”ŞI în acel timp Mihail se va ridica, Marele Prinţ care stă în picioare
pentru copiii poporului tău; şi va fi un timp de necaz, cum nu a mai fost
de când a fost vreo naţiune până la acel timp; şi în acel timp poporul tău
va fi eliberat, fiecare ce va fi găsit scris în carte. Şi mulţi dintre cei care
dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii la viaţă veşnică, şi alţii la
ruşine şi dispreţ veşnic. Şi cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea întinderii
cerului; şi cei ce întorc pe mulţi la dreptate vor străluci ca stelele pentru
totdeauna şi întotdeauna.” Daniel 12:1,3

”Cei din Israelul lui Dumnezeu stăteau cu ochii aţintiţi în sus şi ascultau
cuvintele care ieşeau din gura lui Iehova şi se revărsau pe pământ ca
bubuiturile celui mai puternic tunet. Totul era de o solemnitate
înfricoşătoare. La sfârşitul fiecărei fraze, sfinţii strigau: „Slavă! Aleluia!”
Feţele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu şi străluceau de slavă,
aşa cum strălucea faţa lui Moise când a coborât de pe Sinai. Cei răi nu
se puteau uita la ei din pricina slavei. Şi când binecuvântarea cea
veşnică a fost rostită pentru cei care-L onoraseră pe Dumnezeu prin
sfinţirea Sabatului Său, s-a auzit un strigăt puternic de biruinţă asupra
fiarei şi asupra chipului ei. Atunci a început JUBILEUL, CÂND
PĂMÂNTUL AVEA SĂ SE ODIHNEASCĂ.” EW 285-286

6. Cinzecimea în același fel are o împlinire în viitor:
”Şi după aceea se va întâmpla că voi turna Duhul Meu peste toată
făptura; şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa
vise, tinerii voştri vor avea viziuni;” Ioel 2:28

7.Ziua Ispășirii deasemenea are o îndeplinire pentru viitor:
Adventiștii au înțeles că această sărbătoare s-a extins până în anul
1844. Domnul nostru va începe lucrarea de a cerceta pe cei vii în acea zi
a Ispășirii. Fără îndoială, ne rămâne foarte clar faptul că acest timp
rânduit nu a fost pironit la cruce.



”ÎN ACELAŞI FEL, SIMBOLURILE (SĂRBĂTORILE) CARE SE REFERĂ
LA A DOUA VENIRE TREBUIE SĂ SE ÎMPLINEASCĂ LA TIMPUL
INDICAT DE SERVICIUL CEREMONIAL.” GC 399,400

Întrebarea este: În cel fel vor recunoaște sfinții care păzesc poruncile
aceste evenimente, dacă nici măcar nu cunosc despre Sărbători și
despre timpul în care trebuie să se împlinească acestea în acord cu
serviciile simbolice?
Altă întrebare: Vor fi catalogați cei care continuă să ignore
sărbătorile(”mo ed” în original) ca împlinitori ai tuturor poruncilor lui
Dumnezeu?
Cuvântul ”mo ed” se traduce în diferite feluri. ”Timpuri Stabilite” sau
”sărbători” sunt cuvintele folosite și cele mai comune. Alte traduceri ale
acestui cuvânt includ ”congregație” și ”adunare”.
Fără îndoială toate aceste definiții se relaționează. În alte cuvinte,
înseamnă o adunare de oameni care trebuiau să se unească la timpul
stabilit ca să respecte sărbătoarea spirituală. În Levitic, cap. 23, cuvântul
”mo ed” se traduce de multe ori ca ”sărbătoare”.

Unde găsim în Biblie cuvântul care se traduce ”Sărbătoare”, fiind tradus
ca alt cuvănt? Există două locuri care, probabil au o semnificație pentru
cei care cred că partea spirituală a bătăliei de la Armaghedon se
relaționează cu sabatul lui Dumnezeu.Primul se găsește în Apocalipsa
16:16 unde găsim cuvântul ”Armaghedon”. Cuvântul ”AR”

în evreiește, se treduce ”Munte” (vezi Strong's #2022). Conform cu
Comentariile Biblice a Bisericii AZS paragraful 7, pag 846 (în engleză),
cuvântul ”MAGHEDON” provine din cuvântul ”mo ed”. Oare este posibil
ca acest subiect să fie observat dintr-o perspectivă spirituală, despre
muntele sărbătorilor lui Dumnezeu?
Nu este Sabatul Sărbătoarea principală? Lev. 23:1-3

Alt loc din Biblie unde se găsește acest cuvânt în ”sărbăroare”, tradus ca
fiind alt cuvânt, este în pasajul din Isaia 14:13-14. Vorbind despre
Lucifer, Biblia declară ”fiindcă ai spus în inima ta: Eu mă voi înălţa la cer,
îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu, voi şedea de
asemenea pe muntele adunării, în părţile de nord; Eu mă voi înălţa
deasupra înălţimilor norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”
Cuvântul în original din care s-a tradus ”munte”, este ”AR” (Strongs
#2022), cel precizat anterior. Cuvântul în original din care s-a tradus
"adunării" este ”mo ed” (Strongs #4150).
Ce implică aceasta pentru adventistul de ziua a șaptea? Că Satan va
înlocui muntele sărbătorilor , cu propriile sale sărbători, ca de exemplu,
ziua de Duminică în locul Sabatului. Mai înainte, din această carte am
citat o explicație pe care o dă un autor referitor la declarația spusă de



Ellen White atunci când se va proclama Sabatul într-o ”lumină mai
amplă” în timpul de strâmtorare. Utilizând citate de Ellen White, ne arată
că o lumină ”mai amplă” probabil include celelalte șapte sabate anuale.
În cazul acesta avem un munte mai mare; un munte cu o latură
strălucitoare și cealaltă parte întunecată. Ne amintim Daniel 7:25? ”Şi el
va vorbi cuvinte mari împotriva celui Preaînalt şi va obosi pe sfinţii celui
Preaînalt şi va gândi să schimbe timpurile şi legile; iar ei vor fi daţi în
mâna lui până la un timp şi timpuri şi împărţirea timpului.” (Fidela)

”Va vorbi contra Celui Preaînalt și îi va oprima pe sfinți; va încerca să
schimbe festivitățile și deasemenea legile și sfinții vor rămâne sub
puterea sa timp de trei ani și jumătate.” (Good News Bible)

În ziua de astăzi, majoritatea sărbătorilor provin din păgânism, și unele,
au introdus ocultismul în ele. Cu adevărat Sărbătorile Domnului au fost
înlocuite; o parte din mesajul lui Ilie spune așa:
”Amintiţi-vă legea lui Moise, servitorul Meu, pe care i-am poruncit-o în
Horeb pentru tot Israelul, cu statutele şi judecăţile.” (Mal.4:4)
Departe de a fi amintite, aceste Sărbători au fost uitate. Sărbători
dubioase, care acum sunt acceptate în masă, au înlocuit zilele de
Sărbătoare (statutele) din viața și din activitățile celor inocenți. Cu cât
mai multă cunoștință, cu atât mai mare responsabilitate. În cazul acesta,
această cunoștință se poate transforma într-o expresie de loialitate mult
mai mare.

Sabatul---------Duminică
Corturile-------Crăciunul
Ispăşire--------Sfântul Valentin ||MUNTELE Mo ed||
Trompete--------Postul cel mare
Pentecost-----Sfinții (HALLOWEEN)
Azimile---------paștele păgânilor

OBSERVAȚII SUPLIMENTARE
”Postul cel mare: Se celebrează 40 de zile de către ”Yerdi” ( Din
Kurdistan, închinători păgâni aparținând unui cult satanic). Aceasta
provine din sărbătorile babilonice.” Too long in the Sun, p. 121.

Paștele păgân: Obiceiul cu ouăle era unul dintre simbolurile Astarteei
(zeița Easter, sau Ishtar). Vezi referințe cu privire la ouăle de paști în
cartea ”The Two Babylons”.

Halloween: O sărbătoare din antichitate în care se sărbătorea focul.
Practicatul ghicirii și asocierea acesteia cu morții. A fost unica zi în care
au invocat ajutorul diavolului. Enciclopedia Britanica, ediţia 1970 p. 15



Sfântul valentin: Se celebrează în comemorarea unui preot catolic
sponsorizat de către Roma în secolul VII. După aceea a fost adoptat ca
sfântul cuplurilor.
Encyclopedia Americana , p. 859.

Crăciunul: Provine din Roma fiind o festivitate păgână care se numește
”soarele invictus” care a fost introdusă de împăratul Aurelian pe 25
Decembrie. Biserica, văzând că nu poate pune capăt acestei festivități
populare, au adoptat-o.
Enciclopedia Chambers ediția 1970 , p 538.

Duminica: Ziua soarelui a fost considerată de către Mitraiști (cei care
adorau soarele ,invictus Mitra) ca fiind o zi de odihnă sacră.
Adorarea zilei de duminică este de origine pagână.
Too Long in the Sun, p. 70.

Multe cărți și enciclopedii conțin informații despre aceste sărbători
moderne și de unde își trag rădăcinile. Numele ”BABILON” înseamnă
confuzie. Babilonul avea mai multe zile festive decât avem noi
menționate mai sus. Dumnezeu are doar câteva zile speciale. Diavolul
nu numai ca le-a înlocuit, ci a adăugat mult mai multe zile religioase care
provin din păgânism.

CAPITOLUL 9
Coloseni Capitolul 2

Să studiem capitolul 2 din Coloseni. Versiuni diferite vorbesc despre
diferite lucruri. Ca să fiu sincer, integritatea cere să examinăm câteva din
aceste versiuni.
Coloseni 2: Jewish New Testament
Jewish New Testament Publications
78 Manahat
96901 Ierusalim, Israel
Versetele 8-17:
”Aveți grijă ca nimeni să nu vă ia captivi prin intermediul filozofiei și
decepțiilor deșarte, urmând tradițiile omenești care sunt in conformitate
cu elementele acestei lumi, dar acestea nefiind în conformitate cu Mesia.
Erați morți din cauza păcatelor voastre, din cauza 'prepuțului', a vechii
voastre naturi. Dar Dumnezeu v-a înviat împreună cu Mesia iertându-vă
toate păcatele. A curățat toată lista cu poveri care erau împotriva



noastră. Din cauza regulilor, era ca o mărturie împotriva noastră; totuși
El a îndepărtat-o, pironind-o în locul Său în care a fost executat. Luând
puterea guvernanților și autorităților, a făcut din ei un spectacol și a
triunfat peste ei prin intermediul obiectului pe care a fost sacrificat.
Așadar, nu permite nimănui să te judece cu privire la mâncare și
băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare iudaică sau luna nouă, sau cu
privire la ziua de Sabat. Acestea sunt umbre ale lucrurilor ce au să vină,
dar corpul este al lui Cristos.”

Notă: În pasajul de mai sus , puterea civilă avea autoritate să judece
omuciderea, furturile, etc. dar a fost deposedată de acea putere pentru a
nu putea judeca cu privire la Sărbători, Rosh Chodesh (lună nouă) și la
Sabat. Nu se permitea ca cineva să judece în această privință, indiferent
de cine este, sau ce poziție are în această lume.

”Domnul va judeca pe poporul Său” Evrei 10:30
Notă: Umbrele evenimentelor nu sunt eliminate. De fapt, această
versiune le arată în contextul prezentului și că toate aceste umbre vor
avea o împlinire în viitor.
Coloseni 2: Sfînta Biblie, un text vechi oriental
Tradus din arămesc în Peshita
Harper, San Francisco

Istoria:Din arămesc vine Textus Receptus (textul recepţionat). Din
Textus Receptus vine Biblia KJV folosită de Ellen White şi de pionieri. De
asemenea în limba română sunt două traduceri, Biblia Fidela şi Biblia
TBS (Trinitarian Bible society) care au folosit Textus Receptus, ambele
traduse de baptişti.

Să vedem versetele 16-17: ”De aceea nu lăsați pe nimeni să vă judece
datorită mâncării, sau datorită băuturii, sau în respectarea unei sărbători,
sau a lunii noi, sau a sabatelor,
Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni; dar trupul ESTE al lui
Cristos.”(Fidela)

Cuvântul "este" din versetul 17 este adăugat de traducător, el nu există
în original. În Bibliile Fidela si TBS cuvintele adăugate de traducător sunt
scrise înclinat. Dacă se elimină acest cuvânt, atunci versetul devine
"Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni; dar trupul al lui Cristos." În
original, după eliminarea cuvântului "este" are loc o schimbare în sensul
cuvântului "dar". Acest cuvânt care în versiunea KJV în engleză este
tradus ca "but", se poate traduce ca "exceptând". Atunci versetul 17 ar
deveni: "Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni, exceptând trupul lui
Cristos." Acum acest verset care nu avea sens înainte (şi ştim că



Dumnezeu nu este autorul confuziei) capătă înţeles. Ce este "trupul lui
Cristos" în contextul acestui capitol? Este biserica. Sensul celor două
versete este: Să nu vă judece nimeni privind mâncarea, băutura,
respectarea sărbătorilor, lunilor noi, a sabatelor, care arată spre lucruri
viitoare, exceptând biserica lui Cristos. Colosenii erau asaltaţi din
exterior şi mustraţi privind mâncarea şi băutura, sărbătorile etc. Dar aici
Pavel le spune că doar biserica, trupul lui Cristos, îi poate mustra/judeca
privind aceste lucruri.

”Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni”
Să ne amintim că Ellen White se referea la diverse lucruri prin cuvântul
”simboluri” sau "tipuri" și anume sistemul sacrificiilor și sistemul preoțesc
din Vechiul Testament. (Vezi PP 365). În contextul următorului paragraf,
ea deasemenea include Paștele care are loc în seara zilei de 14 Nisan;
primele roade, care sunt pe 16 de Nisan și Ziua Ispășirii care loc în ziua
a zecea lunii Tişri(luna a șaptea), ca fiind simboluri/tipuri. Referindu-se la
aceste zile speciale ca tipuri, ea subliniază faptul că acestea arată către
viitor la niște lucruri care trebuie să aibă loc în evenimentele finale din
istoria acestui pamânt (antitipuri).

”În acelaşi fel, simbolurile care se referă la a doua venire trebuie să se
împlinească la timpul indicat de serviciul ceremonial.” Tragedia
Veacurilor p. 399
Întrebare: Puteți dvs. să enumerați simbolurile sau serviciile
ceremoniale? Dacă aceste simboluri trbuie să se împlinească în zilele
noastre, nu este necesar a cunoaște numele lor și datele care au fost
stabilite în acele servicii ceremoniale?
În cazul contrar, de ce ea a declarat în mod clar ca așa trebuie să fie?

Fără sacrificii de animale în Sabat
Unii se întreabă dacă cei 144000 ai lui Dumnezeu vor ține Sărbătorile
anuale care sunt menționate în Levitic, exact la fel după cum se respectă
Sabatul zilei a șaptea. Vor respecta cei 144000 timpurile sărbătorilor şi
pe drept ignora sacrificiile ceremoniale care a fost poruncit să fie oferite
în timpurile sărbătorilor?

Respectarea originară a zilei de odihnă (Sabatul) includea deasemenea
sacrificii de animale (vezi 1 Cron.23:31, 2 Cron.2:4, 2 Cron 8:13, 2 Cron.
31:3; Neem. 10:33; Eze. 45:17).
Exemplu:
”Şi să ofere, continuu înaintea DOMNULUI, toate sacrificiile arse
DOMNULUI în sabate, în lunile noi şi la sărbătorile rânduite, prin număr,



conform ordinului poruncit lor;” 1 Cron.23:31

Sabatul zilei a şaptea este de asemenea numit o sărbătoare după cum
am văzut, şi este ţinut în ziua de azi dând la oparte sacrificiile animale şi
ceremoniile. De ce ar fi diferit cu celelalte sărbători pe care Domnul Isus
le numeşte ca fiind "sărbătorile Mele" în Levitic 23?

Coloseni 2:14 trad. FIDELA:
”Ştergând înscrisul rânduielilor împotriva noastră, care ne era contrar şi l-
a luat din cale, pironindu-l pe crucea Lui;”

Coloseni 2:14 trad. Cornilescu:
”A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era
potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.”

Aceste versiuni vorbesc despre ”înscrisul rânduielilor împotriva noastră”
care a fost pironit pe cruce. Sărbătoarea Cinzecimii nu se poate
considera ca fiind ”împotriva noastră”. Pe de altă parte, Sărbătoarea
Cinzecimii cu certitudine este o umbră a ”lucrurilor viitoare.” Ioel 2:28
face referință la împlinirea zilei de Cinzecime exact înainte de a veni
Cristos pentru a doua oară. În textul de mai sus, Sărbătorile, lunile noi,
Sabatele Solemne, nu au fost pironite pe cruce; ci un anumit ”înscris al
rânduielilor”. Acest "înscris" poate fi interpretat în 2 feluri, ori separate, ori
amândouă valabile.

1. Prima interpretare a fost deja oferită, şi anume că se referă la legea
ceremonială. La ce se poate referi când spune că "era împotriva
noastră"? Un indiciu poate fi întâlnit în Efeseni capitolul 2, versetele
14,15

"Fiindcă el este pacea noastră, care a făcut din doi unul și a dărâmat
zidul din mijloc al despărțirii dintre noi, 15 Abolind în carnea lui
DUȘMĂNIA, LEGEA PORUNCILOR CUPRINSĂ ÎN RÂNDUIELI, ca să
facă în el însuși din doi un om nou, făcând pace;"

Întreg capitolul 2 din Efeseni vorbeşte despre uniunea dintre evrei şi
neamuri într-o singură biserică, a lui Isus Cristos. Prezintă ”înscrisul
rânduielilor” ca fiind zidul de despărţire dintre evrei şi neamuri şi că la
cruce acest zid de despărţire a fost dărâmat. Ce învăţătura le dă
efesenilor?

8 Fiindcă prin har sunteți salvați, prin credință; și aceasta nu din voi
înșivă, ci este darul lui Dumnezeu;
9 Nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni.



Se pare că efesenii începuseră să tindă spre mântuirea prin fapte. În ce
fel? Posibil prin ceremonii.

11 Fidela De aceea, amintiți-vă că voi, fiind odinioară neamuri în carne,
care erați numiți necircumcizie de către aceea numită circumcizie în
carne, făcută de mâini;

În această interpretare legea ceremonială era zidul de despărţire dintre
evrei şi neamuri şi de asemenea un motiv de duşmănie, era "împotriva
lor". De exemplu oricine care vroia să devină iudeu trebuia să se
circumcidă.

2. A doua interpretare este că "înscrisul rânduielilor" se referă la înscrisul
păcatelor noastre.

Col 2:13-14 "Și pe voi, fiind morți în păcatele voastre și în necircumcizia
cărnii voastre, v-a dat viață împreună cu el, iertându-vă toate
fărădelegile, 14 Ștergând înscrisul rânduielilor împotriva noastră, care ne
era contrar și l-a luat din cale, pironindu-l pe crucea lui;"

Semnele de punctuaţie nu există în original, ci au fost adăugate de
traducători.
După cum se vede în aceste două versete are loc o enumeraţie, "v-a dat
viață împreună cu el, iertându-vă toate fărădelegile, ştergând înscrisul
rânduielilor împotriva noastră". Este obişnuit ca în Biblie să se repete
aceeaşi idee sub mai multe forme. Aici poate avea loc acelaşi lucru:
"iertându-vă toate fărădelegile, ştergând înscrisul rânduielilor împotriva
noastră". Asta ar însemna că iertarea fărădelegilor are acelaşi sens cu
"ştergând înscrisul". Deci poate fi vorba de păcatele noastre scrise în
cărţile cereşti, păcate care au fost iertate la cruce, înscrisul lor fiindu-ne
împotrivă.

3. A treia interpretare este că se referă la rânduielile păgâne.
În versetul 14 avem "Ștergând înscrisul rânduielilor împotriva noastră,
care ne era contrar", dar în versetele 20-22 avem :
"De aceea dacă sunteți morți împreună cu Cristos față de principiile
elementare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi în lume, vă supuneți
RÂNDUIELILOR,(Nu atinge; nu gusta; nu mânui; Care sunt toate pentru
distrugere odată cu întrebuințarea), după poruncile și doctrinele
oamenilor?" Aici sunt numite rânduieli cele care sunt "după poruncile și
doctrinele oamenilor". Se pare că şi în acest caz ca şi în cazul efesenilor,
credincioşii începuseră să caute mântuirea prin fapte. Rânduielile
omeneşti clar sunt împotriva oricui.



În nici un caz nu se poate referi la legea morala, din care şi sărbătorile
făceau parte. Acestea nu erau împotriva nimănui, nici împotriva fiecăruia
ca individ, nici împotriva unirii dintre evrei şi neamuri într-o singură
biserică sub Isus Cristos.

Încă o dată, profetul Daniel, scriind despre ceea ce a fost eliminat o dată
cu moartea lui Cristos, amintea faptul ca doar ”jertfa și darul de mâncare”
erau eliminate la moartea Domnului Cristos.(Dan. 9:27). Este posibil ca
lui Daniel să i se fi dat adevărul complet.
Cu alte cuvinte, doar ceea ce i-a fost arătat a fost eliminat la cruce -
”sacrificiul și darul de mâncare”.

Căpetenii, Domnii și stăpânitori(VDC)
Principate și autorități(Fidela)
Cine sunt aceste ”principate și autorități” ?
Comentariile AZS explică:
”Acești termeni pot face referire la guvernatori ai acestei lumi (Luca
12:11; Tit 3:1) sau la entități supranaturale...În realitate Cristos a triunfat
în mod special asupra Diavolului și îngerilor săi.” 7 BC 204

În altă literatură, ”principatele” sunt explicate ca fiind unii lideri falși dintre
iudei care aveau ca obiectiv să distrugă credința în Isus, iar ”principatele”
sau ”domnitorii” erau niște magistrați romani asemenea unor guvernatori
și alte autorități. Într-un alt mod, ”domnitorii și autoritățile” sunt inamicii
următoarelor pasaje: Nu lăsa-ți ca vreun om, nu contează poziția sa ca
domnitor sau stăpânitor, să vă judece cu privire la credința dvs.

”Păziţi-vă ca nu cumva cineva să vă ia ca pradă prin filozofie şi
înşelătorie deşartă,conform tradiţiei oamenilor, conform principiilor
elementare ale lumii şi nu conform lui Cristos.
Şi pe voi, fiind morţi în păcatele voastre şi în necircumcizia cărnii
voastre, v-a făcut vii împreună cu El, iertându-vă toate fărădelegile,
ștergând înscrisul rânduielilor împotriva noastră, care ne era contrar şi l-
a luat din cale, pironindu-l pe crucea Lui;
Despuind principate şi autorităţi, le-a făcut de ruşine pe faţă, triumfând
asupra lor în aceasta.
De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită mâncării, sau datorită
băuturii, sau în respectarea unei sărbători, sau a lunii noi, sau a
sabatelor, Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni; dar trupul este al



lui Cristos.” (Col.2:13-17 FIDELA)

Două Lucruri Schimbate

Referitor la registrul scris în instanță, Biblia arată că circumcizia și
sacrificiile au fost indepărtate, dar chiar și acestea au un rol de îndeplinit
după momentul crucii.

”Fiindcă iudeu nu este cel în afară; nici circumcizie cea pe dinafară, în
carne; Ci iudeu este cel în lăuntru; şi circumcizie este aceea a inimii, în
duhul, nu în literă; a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la
Dumnezeu.” Romani 2:28:29

”Şi voi, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă pentru
a oferi sacrificii spirituale, acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.”
1Petru 2:5

Beneficiile

În realitate ne-am bucurat pe parcursul multor ani de rezultatele
respectării unor statute ale lui Dumnezeu. Zecimea (Numeri 18:19-24) se
dovedește a fi un statut deosebit de benefic pentru toți. Abstinența de la
alcool (Levitic 10:9) a salvat multe familii din mizerie. Atunci, cum
rămâne cu Sabatele și cu umbrele? Este adevărat că Spiritul Profetic
scrie despre ”umbre” care au dispărut, dar oare vrea să spună că toate
umbrele au dispărut? Nu. În Evrei capitolul 4, ziua a şaptea, Sabatul,
arată înainte ,în viitor, la odihna din ceruri și fără îndoială la Sabatele de
care ne vom bucura pe Noul Pământ. Pavel vorbește despre lunile noi ca
fiind umbre ale lucrurilor ce vor veni. Sunt multe umbre care rămân.

Capitolul Zece
Date ale Sărbătorilor

Multă lume ar dori să afle datele acestor Sărbători utilizănd calendarul de
astăzi. Un autor care a studiat despre aceste lucruri mult mai mult decât
mine, declară că nici măcar cei din poporul Israel nu cunosc cu precizie
datele acestor Sărbători.
El zice: ”Iudeii sunt bine îngropați în erorile lor. Ei știau acestea înaintea



noastră. Defapt aceștia așteaptă un nou Sanedrin ca să îndrepte
calendarul; ca să readucă Paștele și Sărbătoarea Corturilor la pozițiile
divine pe care acestea le aveau...” David logran-Stewarton Școala
Biblică – 1 Ailsa Rd. – Irving, Scoția.

Adventiștii care cred în darul profeției care a fost dat acestei biserici și în
data care a fost stabilită în 1844 de către Wiliam Miller și frații săi, au
avut o metodă interesantă pentru a stabili datele timpurilor.

”În trecut, anul nu începea în mijlocul iernii ca în zilele noastre, ci acesta
începea în prima lună nouă imediat după echinocțiul de primăvară.” SOP
VOL. 4, p 497 GC 1888, p 681.

Este ușor a aplica date moderne pentru aceste ocazii. Toți cunosc timpul
echinocțiului de primăvara, este momentul când ziua este egală cu
noaptea. După ce apare luna nouă, numărați 14 zile și veți avea data
Sărbătorii Paștelui.
Luna nouă nu este atunci când nu se vede deloc luna pe cer(diavolul a
schimbat până şi acest lucru), ci atunci când apare din nou luna pe cer,
imediat după perioada (poate fi o zi sau chiar 3) în care nu s-a văzut
deloc. Când se vede prima fâşie din lună, atunci este lună nouă. Se
poate vedea imediat după apusul soarelui și deasemenea se poate
observa chiar și înainte cu puțin timp ca soarele să apună. Aceasta, de
obicei are un procentaj de vizibilitate între 3% și 7%. În zilele noastre, cu
ajutorul tehnologiei veți putea fără nici o problemă să vă informați cu
privire la fazele lunii.
Rețineți: Anumite pagini de pe internet susțin ideea că luna nouă este
atunci când aceasta a dispărut complet de pe cer. Realitatea este că
luna nouă trebuie să aibe un procentaj de cel puțin 3% de vizibilitate ca
să poată fi considerată ”lună nouă”. Acesta este metoda Israeliților.
Echinocțiul----După Echinocțiul de primăvară nu începeți a număra 14
zile! Numărătoarea celor 14 zile începe după ce dvs. ați stabilit deja luna
nouă care este după echinocțiul de primăvară. Poate fi la două sau chiar
la trei săptămâni mai tărziu după echinocțiu.)
Adăugați o zi (a cinsprezecea zi) și veți obține prima zi a Sărbătorii
Azimilor (pâine fără dospeală), care durează timp de șapte zile.Ellen
White zice: ”În a paisprezecea zi a lunii, în noapte, se sărbătorea
Paștele...După Paște urma Sărbătoarea azimilor, care ținea șapte zile.
Prima și a șaptea zi erau zile de adunări sfinte, când nu trebuia să se
facă nici o lucrare de servire. În a doua zi a sărbătorii, I se aduceau lui
Dumnezeu primele roade din recolta anului. La cincizeci de zile după
aducerea celor dintâi roade venea Ziua Cincizecimii, care mai era numită
și Sărbătoarea secerișului sau Sărbătoarea săptămânilor.” PP 540.1



Cineva poate vedea că ”primele roade” se celebrau a doua zi după
Azimi. Cinzecimea urmează 50 de zile după aceea, începând
numărătoarea chiar din ziua Snopului de Legănat.

Sărbătoarea Trompetelor este prima zi din a șaptea lună (șapte luni noi
după echinocțiu). Ziua Ispășirii se sărbătorea în ziua a cinsprezecea a
lunii a șaptea și dura șapte zile. O a opta zi imediat după aceea se
adăuga la urmă ca fiind Sabat. Șapte Sabate adiționale erau adăugate la
Sabatele Săptămânale în fiecare an:
prima și ultima zi din sărbătoarea Azimilor, Ziua Cinzecimii, Sărbătoarea
trâmbiţelor, Ziua Ispășirii, prima și cea de-a opta zi din Sărbătoarea
Corturilor.
Face vreo diferență în care zi anume trebuie să respectăm Sabatul?
Sigur că da! Contează ziua în care trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeul
Creator? Sigur că da! Trebuie să privim după evenimentele finale? Da!
Din fericire ne-a spus că vor fi evenimente finale care sunt mult mai
importante și acestea se vor desfășura în timpurile stabilite pe care le-
am studiat.
Mulți credem în importanța Sabatului pentru Biserica rămășiței și facem
reverență poruncii care începe cu cuvântul ”Adu-ți aminte”.
De asemenea păstrăm mesajul lui Ilie ca o importantă porțiune din
moștenirea noastră. Acestea Încep cu aceleași cuvinte:
”Amintiţi-vă legea lui Moise, servitorul Meu, pe care i-am poruncit-o în
Horeb pentru tot Israelul, cu statutele şi judecăţile.
Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua DOMNULUI cea
mare şi înspăimântătoare;
Şi el va întoarce inima părinţilor la copii şi inima copiilor la părinţii lor, ca
nu cumva să vin şi să lovesc pământul cu blestem.”
(Maleahi 4:4-6)

Statutele sunt pline de avertizări cu privire la divinele măsuri de protecție
stabilite pentru relațiile familiare, acestea fiind sigure,minunate,corecte și
durabile. Ellen White și Sfintele Scripturi îndepărtează orice îndoială cu
privire la mesajul lui Ilie cum că acesta conține statutele, iar cei ce îl
proclamă vor merge în ceruri.
Fiți atenți la comentariul dânsei:
”Dumnezeu care citește în inima fiecăruia, va scoate la lumină lucrurile
ascunse în întuneric unde nu sunt bănuite de nimeni, pentru a elimina
pietrele de poticnire care au împiedicat progresul adevărului, cu scopul
ca Dumnezeu să aibă un popor curat și sfânt care să proclame statutele
Sale și judecățile.
”Căpitanul salvării noastre conduce pe poporul Său tot înainte pas cu
pas, purificând-ul și făcând-ul apt pentru a fi strămutat și lăsându-i în
urmă pe cei ce sunt dispuși să se separe de corp, cei care nu vor să fie



conduşi...1T 333

Fără nici o îndoială, cei 144.000 nu pier din lipsă de cunoaștere (Osea
4:6). Ei vor cunoaște timpurile. Ei știu că timpurile stabilite în economia
iudaică arată către anumite evenimente ale timpului sfârșitului.
Mereu și mereu Biblia ne învață: ”aveți grijă” ca să nu ne înșelăm singuri.
Întrebarea este: Contemplând timpurile stabilite în economia iudaică,
cine le păstrează? Care dintre noi a învățat suficient despre timpurile din
economia iudaică ca să înțeleagă ceea ce trebuie păstrat?
Cu siguranță cei 144.000 vor privi la timpurile stabilite la fel cum ei
cunosc toate poruncile care au fost date pentru a preveni păcatul.

”Domnul Isus a dat aceste porunci din stâlpul de nor, iar Moise repeta
toate acestea copiilor lui Israel și le-a scris într-o carte ca ei să nu se
îndepărteze de dreptate. NOI SUNTEM OBLIGAȚI SĂ RESPECTĂM
TOATE ACELE SPECIFICAȚII; FĂCÂND ASTFEL, VOM ÎNDEPLINI
CERINȚELE LEGII LUI DUMNEZEU.” RH 12/18/1894.

Folosirea autorității de către Pavel în scrisoarea către cei din Corinteni, a
avut mare efect. Ca și fariseu, cunoștea bine statutele și le folosea ca să
instruiască biserica.
”Pretutindeni se aude că printre voi este curvie; şi o astfel de curvie cum
nici chiar printre neamuri nu este numită, încât unul să aibă pe soţia
tatălui său.” 1 Cor 5:1.
A făcut o judecată corectă. Statutul pe care Dumnezeu l-a dat bisericii
Lui, zice:”Blestemat fie cel ce se culcă cu soţia tatălui său, pentru că
ridică învelitoarea patului tatălui său. Şi tot poporul să spună: Amin.”
Deut.27:20
Mai târziu, în 1 Corinteni 6:9-10, Pavel zice că cel ce este homosexual,
la fel ca și cel cu păcatele neacoperite, vor pierde împărăția lui
Dumnezeu. În ziua de azi, unii studienți ai Bibliei se îndoiesc de această
puternică autoritate de judecată care a fost pronunțată.
Ei argumentează ca Pavel nu a avut această autoritate afirmând faptul
că Pavel vorbea din propriile convingeri asemenea culturii iudaice.
El s-a opus câtorva iudei când aceștia vorbeau contra Cuvântului lui
Dumnezeu, dar nici o dată nu prezenta pe Cristos ca și cum ar fi fost în
opoziție cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu așa cum a
fost scris în statute, îi era foarte clar apostolului.
Priviți ce spune Cuvântul: ”De asemenea dacă un bărbat se culcă cu un
bărbat, precum se culcă cu o femeie, amândoi au făcut o urâciune,
negreşit să fie ucişi; sângele lor să fie asupra lor.”Lev. 20:13.
Cum în cele zece porunci se menționează doar păcatul sexului (Să nu
comiți adulter) dintre un bărbat și o femeie dar nu spune nimic cu privire
la homosexualitate, așadar se interpretează într-un mod fals faptul că



Pavel vorbea din propriile lui opinii. Ei sunt rătăciți! Pavel știa că Duhul
lui Dumnezeu vorbea același lucru ca și atunci când se menționa despre
satutul de mai sus. Fraților, Duhul lui Dumnezeu nici o dată nu va
produce schimbări în Poruncile lui Dumnezeu.
Statutele sunt o explicație mai amplă a celor Zece Porunci pentru ca
”omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, deplin înzestrat pentru toate
faptele bune.” Ellen White scria: ”Noi suntem obligați să ideplinim aceste
specificații; pentru că făcând așa, împlinim cerințele Legii lui Dumnezeu.”
Dumnezeu are dreptate, Pavel are dreptate și dânsa deasemenea are
dreptate.
Apostolul Iacov deasemenea a recunoscut ca statutele ce au fost scrise
în Legea lui Moise, înafară de cele Zece Porunci, cunstituie LEGEA lui
Dumnezeu.
De exemplu, după ce a scris despre o bogată îmbrăcăminte fină și o
îmbrăcăminte săracă și zdrențuită, putea să condamne pe cei ce le
dădeau favoare bogaţilor, citind din următorul statut:
”Dar dacă arătaţi părtinire, comiteţi păcat şi sunteţi condamnaţi de lege
ca şi călcători ai legii.” Iacov 2:9
Aceasta este o acuzație serioasă! La care lege se referă? Face referire
la legea din Lev. 19:15 --”Să nu faceţi nedreptate în judecată; să nu
părtineşti pe sărac, nici să nu onorezi persoana celui puternic, ci în
dreptate să judeci pe aproapele tău.”
Aceasta este Legea pe care Iacov proclamă a fi păcat nerespectarea
acesteia. Aceste statute se repetă ca și multe altele în Deutronom 1:17:
”Să nu fiţi părtinitori în judecată, ci să ascultaţi atât pe cel mic cât şi pe
cel mare;”
Iacov, în Noul Testament, în mod clar susține că, transgresiunea acelui
statut, constituie un păcat.
În Iacov 2:8 apostolul deasemenea face referire la alt statut și îl
recunoaște ca făcând parte din ”Legea împărătească”.
”Dacă într-adevăr împliniţi legea împărătească conform scripturii: Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, bine faceţi;”
Această Lege pe care Iacov o citează ”conform Scripturilor” se găsește
în Lev.19:18 și zice așa:”Să nu te răzbuni, nici să nu porţi vreo pică
împotriva copiilor din poporul tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi: Eu sunt DOMNUL.”

Iacov zice că, pentru ca un individ să împlinească ”Legea împărătească”,
va trebui să respecte statutul de mai sus. În Matei 22:36-39 și
Deutereonom 6:5, Domnul nostru deasemenea se referă la același
statut.
”Iar Isus i-a spus: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta
şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.” Matei 22:37
A încălca oricare din aceste statute menționate mai sus, este în mod



evident în dezacord cu învățatura Noului Testament.
Să continuăm cu Iacov capitolul 2. Apostolul citează două din Poruncile
Decalogului--adulterul și omuciderea și concluzionează că cele patru
puncte prezentate mai jos fac parte din Legea libertății:
1.Nepărtinirea față de persoane.
2.A iubi aproapele ca pe tine însuți.
3.Nu vei comite adulter.
4.Nu vei ucide.
Frații mei, v-ar plăcea să fiți eliberați din păcat? Sângele lui Cristos vă va
elibera de păcate și întreaga Lege vă ilustrează cum să umblați în
libertate. Glorie lui Dumnezeu! Putem face totul în Cristos care ne dă
forțe pentru a îndeplini voia Sa.El nu numai că îți iartă păcatele, dar te și
curăță de orice nedreptate. Poți fi printre cei care păstrează legea lui
Dumnezeu și care au mărturia lui Isus.

AL PATRULEA ÎNGER
Sau este al șaptelea înger?

În Apocalipsa 18:1 „pământul a fost luminat” cu gloria unui înger. Este
numit al patrulea înger, deoarece mesajul său întărește mesajul celui de-
al treilea înger din Apocalipsa 14: 9. De asemenea, este numit al
șaptelea înger de numărul de îngeri menționați în cartea Apocalipsei.
Începând cu al treilea înger și începând din acest punct înainte până la
sfârșitul Bibliei, acesta devine al șaptelea înger. Ellen White ne spune că
mesajul său este mesajul respins de către biserica din Laodiceea. De
asemenea, ea leagă mesajul cu puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu,
care este prevăzut a fi peste tot în timpul „marii strigări”.
În Apocalipsa 18, al patrulea înger este descris ca un înger care
luminează pământul cu gloria sa. În cartea Maranatha, p. 219 Ellen
White arată și mai clar că mesajul acestui înger este respins.
„ÎN MANIFESTAREA ACELEI PUTERI CARE LUMINEAZĂ PĂMÂNTUL
CU GLORIA LUI DUMNEZEU, VOR VEDEA DOAR CEVA CARE, ÎN
ORBIREA LOR, CRED CĂ ESTE PERICULOS. CEVA CARE LE RIDICĂ
TEMERILE ȘI VOR DEPUNE FORȚE PENTRU A-I REZISTA. ȘI
PENTRU CĂ DOMNUL NU LUCREAZĂ DUPĂ MODUL
AȘTEPTĂRILOR ȘI IDEALURILOR LOR, EI SE OPUN CUVÂNTULUI.
„CUM SE ÎNTÂMPLĂ, (SPUN EI),CĂ NOI NU VOM CUNOAȘTE DUHUL
LUI DUMNEZEU, DE VREME CE AM LUCRAT ÎN LUCRARE ATÂȚIA
ANI?” SE DATOREAZĂ FAPTULUI CĂ NU AU RĂSPUNS LA
MUSTRĂRI, LA RUGĂMINȚILE, LA MESAJELE LUI DUMNEZEU, CI EI
AU INSISTAT: 'SUNT BOGAT ȘI M-AM ÎMBOGĂȚIT ȘI NU AM NEVOIE
DE NIMIC.'”MARANATHA, P. 219



Evident, sintagma, „Sunt bogat și m-am îmbogățit și nu duc lipsă de
nimic” este răspunsul negativ al celor din Laodicea din Apocalipsa
capitolul trei. Mesajul pe care îl resping este mesajul celui de-al patrulea
înger care luminează pământul cu gloria sa, așa cum a prevăzut Ellen
White la începutul paragrafului. Mesajul acestui înger devine clar din
partea sorei White în articolul 2MR 58, 1888 Materials, p. 160, și în 3
EGW Biography, p 389:

"GHIDUL MEU A SPUS: 'EXISTĂ MULTĂ LUMINĂ CARE SĂ
STRĂLUCEASCĂ DIN LEGEA LUI DUMNEZEU ȘI DIN EVANGHELIA
DREPTĂȚII. MESAJUL, ÎNȚELES ÎN ADEVĂRATUL SĂU CARACTER
ȘI PROCLAMAT ÎN DUH, VA LUMINA PĂMÂNTUL CU GLORIA SA.'"

Evident, mesajul celui de-al patrulea înger conține, după cum spune
dânsa, mult mai multă lumină cu privire la Legea lui Dumnezeu care va
străluci.
Priviți o declarație preluată din Adventist Review din 13/10/1904, care a
fost luată dintr-un articol intitulat „Lucrarea finală”. Observați cum dânsa
unește statutele cu ploaia finală a Duhului lui Dumnezeu asupra noastră:
„Cunoașterea salvatoare a lui Dumnezeu va împlini lucrarea Sa
purificatoare asupra minții și inimii fiecărui credincios. Cuvântul lui
Dumnezeu declară: 'Voi împrăștia apă curată peste voi și veți fi curățați
de toată murdăria voastră; și de toți idolii voștrii vă voi curăța. Vă voi da o
inimă nouă și voi pune în voi un spirit nou; și voi scoate din carnea
voastră inima de piatră și voi pune în voi o inimă de carne. Și voi pune
Duhul Meu în voi și vă voi face să umblați în Legile Mele și să păstrați
preceptele Mele.' Aceasta este ploaia Duhului Sfânt, trimis de la
Dumnezeu pentru a face lucrarea Sa. Casa lui Israel trebuie să fie
îmbibată cu Duhul Sfânt și să fie botezată cu harul salvării.”

Sărbătorile --Fac parte din Legea morală sau Legea ceremonială?

Aceasta este o întrebare despre care s-a discutat de prea mult timp.
Sper că alineatele următoare vor continua să contribuie la înlăturarea
îndoielilor.

În citatul următor, Ellen White spune că există două legi, morală și
ceremonială.
„Există două legi diferite care se văd. Una este legea simbolurilor și a
umbrelor, care a ajuns până pe vremea lui Hristos și s-a încheiat când
simbolul tipic a găsit realitatea în moartea Sa. Cealaltă este Legea lui
Iehova și este la fel de durabilă ca tronul Său etern. După răstignire,
iudeii l-au refuzat pe Hristos continuând să ofere arderi de tot și jertfe. Ei
declarau lumii că sunt în căutarea unui Mântuitor care va veni și nu au



avut credință în Acela care și-a dat viața pentru păcatele lumii. Astfel,
legea ceremonială a încetat să fie în vigoare la moartea lui
Hristos.”(tradus din engleză) Signs of the Times, 7-29-1886.

Rețineți că Ellen White spune că respectarea legii ceremoniale după
moartea lui Isus, constă în negarea Lui.
Elen White deasemenea zice că Isus niciodată nu a participat la legea
ceremonială. Legea ceremonială consta în a tăia o oaie atunci când
cineva păcătuia ca să poată obține iertarea pentru acel păcat.
Această lege a fost instaurată atunci cand Adam și cu Eva au păcătuit și
s-a terminat la cruce, pentru că Isus a fost mielul lui Dumnezeu omorât
pentru păcatele noastre. Cum Isus nu a păcătuit nici o dată, nu era
nevoie să participe la ceremonii. Aici avem citatul unde Ellen Ehite spune
că Isus nici o dată nu a participat la serviciul ceremonial. ”Cristos a trecut
prin experiențele copilăriei Sale, tinereții și maturității fără a participa la
cultul ceremonial al templului.” BE, Octubre 31, 1898.

Fără îndoială, Isus lua parte la Sărbători. Ioan capitolul 7 a înregistrat
experiența sa la sărbătoarea Corturilor.
Ellen White adaugă mai multă informație în privința aceasta:
”Isus vizita toate locurile de pe pământ, dând invitațiile Sale pentru
Sărbători. Cănd soarele ilumina peisajul, Isus a spus mulțimii:
”Eu sunt Lumina lumii, cel ce mă urmează nu va umbla în întuneric ci va
avea lumina vieții. El a profitat de ocazie pentru a se prezenta poporului
în zilele Sărbătorilor, când s-au adunat în Ierusalim." Adventist Review
and Herald 7/7/1896. (Tradus din limba engleză). Următorul citat arată
că Isus a ținut de asemenea Paștele. "Pentru iudei, vârsta de
doisprezece ani marca linia de despărţire dintre copilărie şi tinereţe. La
împlinirea acestei vârste, copilul evreu era numit fiu al legii şi, de
asemenea, fiu al lui Dumnezeu. I se ofereau ocazii deosebite pentru
instruirea sa în cele religioase şi se aştepta de la el să participe la
sărbătorile şi ceremoniile sfinte. Potrivit cu acest obicei, în copilărie, Iisus
S-a dus de Paşte la Ierusalim."HLL 57. Capitolul 22:15-16 al lui Luca ne
relatează că Isus ținea Paștele cu ucenicii Săi și, în aceste versete, Isus
declară că Paștele nu se poate sfârși până când nu ne vom bucura de el
în împărăția cerurilor.

Hristos nu a respectat niciodată legea ceremonială, dar El a respectat și,
de asemenea, în viitor El va respecta Sărbătorile și din moment ce există
două legi, morale și ceremoniale, atunci pe care dintre aceste legi ar
asocia Isus cu Sărbătorile Anuale? Răspunsul este evident.

În următoarele citate Ellen White ne spune, de asemenea, că Pavel nu a
respectat legea ceremonială după jertfa Domnului și că nu i-a învățat



niciodată pe enoriașii Săi să facă acest lucru. "Pavel nu s-a legat pe el
însuși, nici pe convertiții săi la ceremoniile și obiceiurile evreilor, cu
formele, tipurile și sacrificiile lor variate; căci a recunoscut că darul
perfect și final a fost făcut în moartea Fiului lui Dumnezeu.” LP 121
"Grupuri au început să se ridice prin intermediul influențelor maeștrilor
care iudaizau, care au îndemnat pe convertiții creștini să respecte legea
ceremonială în privința circumciziei... Ei își justificau poziția lor care era
în opoziție cu cea a lui Pavel". LP 121 (tradus din engleză). Comentând
cu privire la efectul predicării lui Pavel, Ellen White a scris de asemenea:
"Din fiecare colț veneau vești despre întinderea noii învățături, prin care
iudeii erau scutiți de păzirea ritualurilor legii ceremoniale și neamurilor le
era îngăduit să aibă aceleași privilegii cu iudeii, ca niște copii ai lui
Avraam.” FA 314. Puțin mai departe pe aceeași pagină spune ea, "în
Philippi, Pavel s-a oprit pentru a sărbători Paștele."

Evident, Pavel însuși respecta Sărbătorile, și el a făcut-o de asemenea
cu enoriașii săi. Scripturile sunt în armonie: "Ci şi-a luat rămas bun de la
ei, spunând: Trebuie, neapărat, să ţin această sărbătoare care vine, în
Ierusalim; dar mă voi întoarce la voi din nou, dacă Dumnezeu voieşte. Şi
s-a îmbarcat din Efes.” Fapte 18:21 Ellen White face un comentariu cu
privire la acest text. "După ce a părăsit Corintul, următorul loc de lucru al
lui Pavel a fost Efesul. El era în drum spre Ierusalim, pentru a lua parte
la sărbătorile care se apropiau; și, prin urmare, șederea lui la Efes a
trebuit să fie scurtă." FA cap. 26.
Pavel nu ajungea la Ierusalim la timp, așa că a ținut acestă Sărbătoare
cu enoriașii săi în Filipi: "Iar noi am navigat din Filipi după zilele azimelor
şi am venit la ei în Troas în cinci zile; unde am rămas şapte zile. "Faptele
Apostolilor 20:6.
"Filipenii erau cei mai iubitori, cei mai credincioși și cei mai sinceri dintre
convertiții apostolului și, în timpul celor opt zile ale sărbătorii, el s-a
bucurat de o pașnică și fericită comuniune cu ei." FA 319.
De aceea curăţaţi dospeala veche, ca să fiţi un aluat nou, aşa nedospiţi
cum sunteţi. Căci de fapt Cristos, paştele nostru, a fost sacrificat pentru
noi. De aceea să ţinem Sărbătoarea nu cu dospeală veche, nici cu
dospeala răutăţii şi stricăciunii, ci cu azimele sincerităţii şi ale
adevărului." 1 Cor. 5:7-8.

Din moment ce Ellen White ne spune că Pavel nu a respectat legea
ceremonială și nici pe cei convertiți ai lui nu îi învăța să o respecte, cu
toate acestea el a respectat Sărbătorile, împreună cu enoriașii lui.
Evident, Pavel a recunoscut, de asemenea, Sărbătorile ca făcând parte
din legea morală.

În cartea ”Comentarii Biblice” spune că Ioan Revelatorul și mulți alții



dintre primii creștini au ținut Paștele după moartea Domnului Isus. Acest
citat provine din Comentariile Biblice volumul 9, p. 362 în limba engleză,
și citează o scrisoare de la unul dintre primii creștini, scrisă aproximativ
din anul 150 a epocii noastre, (p. 505) "Astfel, țineam ziua fără a ne
abate de la a face acest lucru, fără a adăuga ceva, sau a elimina, pentru
că în Asia (Asia mică) se odihnesc mari luminători și vor fi ridicați la ziua
venirii Domnului, atunci când va veni cu slavă din ceruri pentru a căuta
pe sfinții Săi. Astfel a fost Filip... și două dintre fiicele sale... (p. 507) De
asemenea, Ioan a fost cel care se sprijinea pe pieptul Maestrului. Și
există, de asemenea, Policarp în Smirna, care a fost atât episcop cât și
martir, Traseas care a fost episcop și martir, de Eumenaea, Safaris...
Papirius... și Melito... toți au păstrat a paisprezecea zi a Paștelui în
conformitate cu Evanghelia, niciodată îndepărtându-se de la acest lucru,
dar în conformitate cu regula credinței. Și eu la fel, Polycrate, cel mai
tânăr dintre toți, trăiesc conform tradiției părinților mei, iar unele dintre ele
le-am urmat. Pentru că șapte din familia mea au fost episcopi, iar eu sunt
al optulea, și rudele mele au păstrat întotdeauna ziua în care au
îndepărtat drojdia. Din acest motiv, dragi frați, eu care am trăit 65 de ani
în Domnul și am vorbit cu frații tuturor țărilor și am studiat toate
Scripturile Sfinte, nu mă tem de amenințări, pentru că au spus ei, cei
care au fost mai mari decât mine: "este mai bine să ne supunem lui
Dumnezeu și nu oamenilor".

"După crucificare, faptul că evreii au continuat să sacrifice animale și să
aducă ofrande, ceea ce însemna moartea Lui, dovedeau că îl refuzau pe
Cristos. Acest fapt declara lumii că aceștia așteaptau la un alt Mântuitor,
și nu au avut încredere în El, Cel care și-a dat viața pentru păcatele
lumii. Astfel, legea ceremonială a încetat să mai fie în vigoare în moartea
lui Hristos." (Tradus din limba engleză) Signs of the Times, 7/29/1886.
Din moment ce a fost o negare a lui Cristos respectarea legii
ceremoniale după cruce, dacă festivitățile fac parte din legea
ceremonială, apoi Pavel, Ioan Revelatorul, și mulți alți creștini au negat
pe Cristos. Pavel și Ioan Revelatorul au scris cea mai mare parte a
Noului Testament. Credeți că Duhul Sfânt ar folosi pe cineva care neagă
pe Cristos să scrie una dintre cele mai mari porțiuni din Noul Testament?

"ÎN TRECUT, DOMNUL A INSTRUIT POPORUL SĂU SĂ SE ADUNE
DE TREI ORI PE AN PENTRU A I SE ÎNCHINA. LA ACESTE SFINTE
CONVOCĂRI AU VENIT COPIII LUI ISRAEL, ADUCÂND ÎN CASA LUI
DUMNEZEU ZECIUIELILE LOR, JERTFELE LOR PENTRU PĂCAT ȘI
JERTFELE LOR DE RECUNOȘTINȚĂ. S-AU ÎNTÂLNIT PENTRU A
POVESTI ÎNDURĂRILE LUI DUMNEZEU, PENTRU A FACE
CUNOSCUTE LUCRĂRILE SALE MINUNATE ȘI PENTRU A OFERI
LAUDĂ ȘI MULȚUMIRE NUMELUI LUI. ȘI AVEAU SĂ SE UNEASCĂ ÎN



SLUJBA DE JERTFĂ CARE ÎL ARĂTA PE CRISTOS CA MIELUL LUI
DUMNEZEU CARE ÎNDEPĂRTEAZĂ PĂCATUL LUMII. ASTFEL, EI
TREBUIAU SĂ SE FEREASCĂ DE PUTEREA CORUPTĂ A LUMII ȘI A
IDOLATRIEI. CREDINȚA, DRAGOSTEA ȘI RECUNOȘTINȚA
TREBUIAU SĂ FIE PĂSTRATE VII ÎN INIMILE LOR ȘI, PRIN
ASOCIEREA LOR CU ACEASTĂ SLUJIRE SACRĂ, SE LEGAU MAI
APROAPE DE DUMNEZEU ȘI UNII DE CEILALȚI... (6T 39.3) DACĂ
COPIII LUI ISRAEL AVEAU NEVOIE DE BENEFICIILE ACESTOR
SFINTE CONVOCĂRI LA VREMEA LOR, CU CÂT MAI MULT AVEM
NEVOIE DE ELE ÎN ACESTE ULTIME ZILE DE PERICOL ȘI
CONFLICT! ȘI DACĂ OAMENII DIN LUME AVEAU NEVOIE DE
LUMINA PE CARE DUMNEZEU I-A DĂRUIT-O BISERICII SALE, CU
ATÂT MAI MULT AU NEVOIE DE EA ACUM!” 6T 40.2

Se pare că Ellen White ne recomandă să respectăm Sărbătorile. Deci
întrebăm despre Sărbători, fac parte din legea morală sau din legea
ceremonială? Răspunsul este evident. Sărbătorile fac parte din legea
morală. Acest lucru ar include, desigur, ziua a șaptea Sabatul. Levitic
23:2-3. "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Referitor la sărbătorile
DOMNULUI,pe care le veţi proclama adunări sfinte, acestea sunt
sărbătorile mele.În şase zile să se facă lucrare, dar ziua a şaptea este
sabatul odihnei, o adunare solemnă, sfântă; să nu faceţi nicio lucrare în
ea, acesta este sabatul DOMNULUI în toate locuinţele voastre." Da, a
șaptea zi Sabatul este una dintre sărbători, din această cauză aparține
legii morale.

Din moment ce toate fac parte din legea morală, înseamnă că
Sărbătorile vor fi respectate pentru totdeauna. Și, de fapt, Biblia ne
confirmă faptul că noi vom ține Sărbătorile în eternitate. "Şi se va
întâmpla, că oricine care rămâne din toate naţiunile care au venit
împotriva Ierusalimului se vor urca din an în an să se închine
Împăratului, DOMNULUI oştirilor, şi să ţină sărbătoarea tabernacolelor."
Zac. 14:16. Citiți acest capitol pentru a vedea că, contextul acestui
capitol este noul pământ. Zaharia 14:4 declară că Isus va coborî pe
Muntele Măslinilor care va fi rupt în două, pregătind locul pentru
coborârea Noului Ierusalim, iar apoi Domnul va fi Rege peste tot
pământul. Vezi versetul 9. Isus nu poate fi rege peste tot pământul până
când toate păcatele și toți păcătoșii vor dispărea pentru totdeauna de pe
pământ. Vom păstra Sărbătoarea Corturilor pentru totdeauna în
eternitate; La fel ca în Leviticul, capitolul 23 care ne instruiește. În acest
capitol, Dumnezeu spune de patru ori că trebuie să se păstreze
Sărbătorile Sale pentru totdeauna.

Dragul meu prieten, din moment ce vom păstra festivitățile pentru



totdeauna în cer, și cum acestea sunt parte a legii morale, vă invităm să
vă adunați împreună cu sute de alte persoane sincere pentru a le ține.
Cu adevărat toate acestea vă vor beneficia de bucuria unor Sărbători
spirituale.
În 2RH 270 se găsesc mai multe declarații chiar mai interesante:
"CONTROVERSA CARE A ÎNCEPUT ÎN CER CU PRIVIRE LA LEGEA
LUI DUMNEZEU A CONTINUAT PE PĂMÂNT DE CÂND SATANA A
FOST ALUNGAT DIN CER." Fraților, trebuie să fim fermi în loialitatea
noastră morală față de El, indiferent cât de cruntă poate fi această
controversă. Ea adaugă: "MAREA CARTE A STATUTELOR ESTE
ADEVĂRUL ȘI NUMAI ADEVĂRUL; DEOARECE CONTUREAZĂ ÎN
MOD DESĂVÂRȘIT ISTORIA ÎNȘELĂCIUNII LUI SATANA ȘI
DUCEREA LA RUINĂ A URMAȘILOR SĂI." Cele zece Porunci nu spun
nimic despre Satana, dar statutele vorbesc despre acest lucru. De
exemplu, dezamăgirea exagerată a lui Satana cu privire la "giganții" de
care israeliților le erau temă și de orașele lor cu ziduri care se înălțau
"așa de tare că ajungeu până la cer". Acest lucru a dus la pierderea unei
întregi generații de israeliți, cu excepția lui Iosua și Caleb. "Marea carte a
statutelor", ce conține astfel de istorii este referința ei. Referința sa
continuă să spună: "Satana a pretins că poate prezenta legi mai nume
decât statutele și judecățile lui Dumnezeu și a fost alungat din cer."

În mod clar ea scrie despre mult mai mult decât cele Zece Porunci pure.
Ea arată un test de loialitate și mai mare. Același mesaj este inclus în
mesajul lui Ilie. Mesajul lui Ilie respinge acum activitățile lui Satan
revelate mai sus. Mesajul lui Ilie înalță poruncile, statutele și judecățile.
Întrebare: Vom rămâne pe urmele lui Ilie? Sau vom ramane pe urmele
marelui inșelator?

În concluzie, acest autor consideră că nu există nici un motiv pentru ca
acest studiu să provoace cea mai mică cantitate de antagonism care să
vină asupra cititorului. Numai în cazul în care cineva se simte jignit de
aceasta, am inclus următorul citat.
"Nimic nu mă sperie mai mult decât să văd spiritul de dușmănie
manifestat de frații noștrii. Suntem pe un teren periculos atunci când nu
ne putem întâlni împreună ca și creștinii și să examinăm cu curtoazie
punctele controversiale. Simt nevoia să fug din acel loc, ca nu cumva să
primesc exemplul celor care nu pot investiga cu sinceritate doctrinele
Bibliei.Cei care nu pot examina imparțial dovezile unei poziții care diferă
de a lor, nu sunt potriviți pentru a preda în vreun departament oricare a
cazuzei lui Dumnezeu." 1SM 411.1 1888 Materials 534



Dorința mea este ca toată lumea să rămână aptă să învețe.
Există într-adevăr mult mai multă lumină asupra acestei chestiuni care
este prezentată în această broșură. De la prima sa tipărire în 1998 (în
engleză), multe alte cărți, broșuri, studii video și DVD-urile altor
predicatori și a altori autori în această privință s-au înmulțit.
*****
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