
STUDIU IMPORTANT - MATEI 26:17 - UN VERSET TRADUS GREȘIT

Sora Ellen White a spus că Hristos și discipolii Săi au luat Paștele cu o zi
înainte, datorită faptului că Hristos urma să fie mort la ora oficială a
Paștelui. Acesta este motivul pentru care l-a luat la începutul celei de-a
14-a zile din Nisan.

Mat 26:17 Fidela: Și în PRIMA zi a azimelor, discipolii au venit la Isus,
spunându-i: Unde voiești să îți pregătim să mănânci paștele?

Mat 26:17 Cornilescu: În ziua dintîi a praznicului Azimilor, ucenicii au
venit la Isus, şi I-au zis: Unde vrei să-Ţi pregătim să mănînci Paştele?

Acest verset este unul dintre versetele pe care mulți au întemeiat o teorie
falsă. Sper că puteți înțelege adevărul despre această chestiune pentru
ca "cei înțelepți vor înțelege".

Cuvintele "în", "zi" (în Fidela) și "În", "ziua", "a,", "praznicului" (în
Cornilescu) nu există în original. (Ceea ce în Biblie este scris înclinat nu
există în original, sunt cuvinte adăugate de autor. în Biblia Fidela
cuvintele adăugate de traducător sunt înclinate, dar in versiunea
Cornilescu nu sunt).

Astfel, fără aceste cuvinte adăugate de traducător, versetul ar fi:

Mat 26:17 Fidela: Și prima azimelor, discipolii au venit la Isus, spunându-
i: Unde voiești să îți pregătim să mănânci paștele?

ACORDAȚI MARE ATENȚIE LA CE URMEAZĂ:

Cuvântul „PRIMA” este tradus greșit. În original, în greacă, uitându-ne la
referința G4413 în dicționarul Strong, găsim:

G4413
Original: πρῶτος
Transliterare: prōtos
Fonetic: pro'-tos
Origine: superlativ al G4253
Partea vorbirii: Adjectiv
Definiția Strong: Superlativ al G4253; în primul rând (în timp, loc, ordine
sau importanță): ÎNAINTE, început, cel mai bun, întâi, fost.

Vedem că, de asemenea, poate fi tradus ca "înainte".



Analizând originea cuvântului G4413, care este G4253, găsim:

G4253
Original: πρό
Transliterare: pro
Fonetic: pro
Definiția Thayer: ÎNAINTE
Origine: o prepoziție primară
Definiția lui Strong: o prepoziție primară; „înainte”, adică în fața,
ÎNAINTEA (la nivel superior figurat) la. În compuși păstrează aceleași
semnificații: - mai sus, în urmă, ÎNAINTE sau niciodată.

Acum Matei 26:17 ar arăta așa:
Și înaintea azimelor, discipolii au venit la Isus, spunându-i: Unde voiești
să îți pregătim să mănânci paștele?

Iisus a mâncat Paștele cu o zi mai devreme, la începutul zilei de dinainte
de ziua azimilor.

De asemenea, trebuie să menționăm faptul că evreii numeau 8 zile drept
„zile de azimi”, inclusiv ziua de pregătire pentru Sărbătoarea Azimilor,
ziua a 14-a a primei luni.
În acest caz, se poate traduce: „Acum, PRIMA a azimilor, discipolii au
venit la Isus ...”, referindu-ne la PRIMA zi a azimilor, ziua pregătirii pentru
Sărbătoarea Azimilor.

Sperăm că această clarificare a fost utilă.
Există multe versete traduse greșit în Biblie. Cei 144.000 nu vor avea
întuneric în mintea lor, ei caută și găsesc comoara ADEVĂRULUI cu
efort diligent și sacrificiu. Să ne aducem aminte de visul lui William Miller,
care continuă sa fie adevăr prezent până la venirea lui Hristos.
Nestematele prețioase ale Adevărului sunt cea mai prețioasă comoară a
rămășiței de pe acest pământ, la fel cum au fost pentru Hristos. El a trăit
după „fiecare Cuvânt care a ieșit de la Tatăl” și în același fel „cel drept va
trăi prin credință”, nu credința proprie, ci credința lui Isus în noi care
devine posesia noastră. Hristos nu a venit să rostească cuvintele Lui (ale
cărnii păcătoase), ci Cuvintele Tatălui. În același mod, trebuie să fim
arheologi ai lui Dumnezeu și să facem lucrarea „Omului cu mătura” din
visul lui Miller, care este Isus, dar reflectat în rămășița Sa. Isus este cel
care face această lucrare din Sfânta Sfintelor, dar El o face inspirând
rămășița Sa să o facă, să sape, să caute cu eforturi diligente în
traducerile greșite ale Cuvântului lui Dumnezeu, pentru adevăratul sens
al acestuia. Vom fi judecați după acest Cuvânt, original, nu după



traducerile Cuvântului. „Și veți cunoaște Adevărul, iar Adevărul vă va
elibera”. Adevărul eliberează de păcat, Adevărul „CUNOSCUT”, nu
numai „AUZIT” sau „CITIT”. "Cunoscut" înseamnă înțeles, acceptat, trăit.
„CUNOSCUT” este un cuvânt folosit pentru a descrie în Cuvântul lui
Dumnezeu relația de căsătorie. Înseamnă o experiență profundă. De
asemenea, este simbolizat prin faptul că „MÂNCĂM” Cuvântul și devine
parte din noi. Cei 144.000 vor fi copii identice ale lui Iisus Hristos și vor
avea în mintea și în viața lor cufărul lui Miller, vistieria Adevărului, și vor
trăi fără păcat, deoarece Psalmul 119 va fi devenit experiența lor, în
fiecare moment spunând:
Psa 119:11 Fidela Cuvântul tău l-am ascuns în inima mea, ca să nu
păcătuiesc împotriva ta.
Psa 119:103-105 Fidela
103 Cât de dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci
decât mierea pentru gura mea!
104 Prin preceptele tale obțin înțelegere, de aceea urăsc toată calea
mincinoasă.
105 Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pentru
cărarea mea.

Fie ca Marele EU SUNT să vă binecuvânteze!

Toți cei cărora le stă în putință ar trebui să participe la aceste adunări
anuale. Toți ar trebui să simtă că Dumnezeu le cere acest lucru. Dacă nu
se folosesc de privilegiul pe care l-a prevăzut El, pentru ca să poată
ajunge puternici în El și în puterea harului Său, vor deveni din ce în ce
mai slabi, vor avea o dorință din ce în ce mai mică spre a-I consacra totul
lui Dumnezeu. {SCE 197.3}
Veniți, frați și surori, la aceste adunări sfinte, să-L găsiți pe Isus. El va
veni la sărbătoare. El va fi prezent și va face pentru voi lucrarea de care
aveți cea mai mare nevoie. Gospodăriile voastre nu trebuie considerate
de mai mare valoare decât interesele înalte ale sufletului. Toate comorile
pe care le aveți, oricât de valoroase ar fi, nu vor fi destul de bogate, să
vă cumpere pace și speranță, care reprezintă un câștig nemărginit, dacă
acestea vă costă tot ce aveți, și munca, și suferința unei vieți întregi. Un
simțământ clar și puternic despre lucrurile veșnice și o inimă dispusă să-I
predea totul lui Hristos sunt binecuvântări de mai mare valoare decât
bogățiile, plăcerile și slava acestei lumi. Idem, 2:575, 576. {SCE 198.1}
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