
TIMPURILE BIBLICE ȘI FESTIVITĂȚILE SOLEMNE ALE
CREATORULUI- PAERTEA I

EU SUNT, CEL CARE EXISTĂ PRIN SINE ÎNSUȘI, CEL CARE NU ARE
ÎNCEPUT NICI SFÂRȘIT, este același ieri, astăzi și pentru totdeauna.
Nu se schimbă niciodată. El și Legea Lui sunt de neseparat. „Cristos a
fost încarnarea Legii”, a spus Ellen White iar in Ioan 1:14 ni se spune ca
Isus a "cortuluit" intre noi plin de har si de adevar, adica EL ESTE
dezvaluirea misterelor si simbolurilor continute in Sanctuar si in serviciul
Sanctuarului. Creatorul are o armată specială, cea din Ioel 2 care sunt
cei 144 de mii. Enoh a umblat CU DUMNEZEU, nu Dumnezeu cu Enoh.
Enoh a umblat în legile și calendarul lui Dumnezeu. El ne-a oferit har pe
măsură ce am crescut în El și a așteptat suficient de mult timp pentru ca
să-L putem cunoaște. Atâta timp cât nu există cunoștință, nu există
păcat. Dar cei 144 de mii vor fi VIRGINI ȘI FĂRĂ PATĂ înaintea tronului
lui Dumnezeu. Nu vor mai avea drept principii învățăturile babiloniene și
vor fi desăvârșiți în păstrarea Legii lui Dumnezeu, ceea ce era
CREDINȚA lui Isus, viața Sa sfântă, veșmântul alb de in curat și pur. El
dorește să învețe pe poporul Său modul Lui de a acționa, vrea să-i
învețe despre calendarul Său etern. Aceasta face parte din caracterul
Său. A făcut parte din studiul tuturor sfinților Lui de-a lungul timpului, a
făcut parte din studiul care a avut loc în școlile profeților. Cei 144.000 vor
fi un popor de profeți, unșii Marelui EU SUNT (Num 11:29; Psalmul 105:
15, 1Cor 14: 1). Dumnezeu are momentele Sale de audiență pe care
trebuie să le cunoaștem. Este o parte integrantă a caracterului Său
etern. El a creat universul în armonie cu calendarul Său și fără
calendarul acesta sacru, nimeni nu poate întreține o relație vie cu
Creatorul. Este ca și cum ai spune că poți să-L cunoști pe Dumnezeu și
să-ți sfințești viața fără a respecta Sabatul săptămânal. Dacă suntem
cetățeni ai împărăției cerești, atunci trebuie să învățăm calendarul și
legile Sale. Sabatul săptămânal este una dintre aceste legi.

NOI, BISERICA, TRĂIM ÎNTR-O ÎMPĂRĂȚIE SPIRITUALĂ, ÎMPĂRĂȚIA
LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT. TREBUIE SĂ EXISTE LEGI ALE
ACESTUI REGAT. LEGILE MORALE ALE REGATULUI INCLUD UN
SERVICIU RELIGIOS OFERIT SAU SACRIFICAT CU BUCURIE ȘI
RECUNOȘTINȚĂ PENTRU CREATOR. SERVICIUL RELIGIOS ESTE:
ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL, LUNAR, ANUAL, JUBILIAR ȘI MILENAR. O
ÎMPĂRĂȚIE SPIRITUALĂ ARE ȘI UN CALENDAR SPIRITUAL.
CALENDARUL SPIRITUAL ARE ȘI ÎNȚELES PROFETIC, INDICĂ
VIITORUL CA O UMBRĂ A LUCLURILOR CE VOR VENI.

„Semnificația sistemului religios iudaic din Vechiul Testament încă nu



este pe deplin înțeleasă. În ceremoniile și simbolurile acestui sistem
religios sunt ascunse ADEVĂRURI VASTE ȘI PROFUNDE." PDH 133.1

„Şi, la începutul timpului de strâmtorare, noi am fost umpluţi de Duhul
Sfânt pentru a merge şi a vesti cu tot mai multă putere Sabatul.” Scrieri
timpurii, p. 33.2

„Din nou i se amintea poporului de obligația cea sfântă A PĂZIRII
SABATULUI. AU FOST RÂNDUITE SĂRBĂTORILE ANUALE, la care
toți bărbații națiunii trebuiau să se înfățișeze înaintea Domnului,
aducându-I darurile lor de mulțumire și primele roade ale belșugului dat
de El." PP 311.2

MARI ADEVĂRURI CARE NU AU FOST AUZITE SAU VĂZUTE DIN
ZIUA CINCIZECIMII, TREBUIE SĂ STRĂLUCEASCĂ DIN CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU ÎN PURITATEA LOR NATIVĂ. Celor care îl iubesc cu
adevărat pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le va dezvălui adevăruri care au
dispărut din minte și le va dezvălui și adevăruri complet noi. Cei care
mănâncă carnea și beau sângele Fiului lui Dumnezeu vor descoperi din
cărțile lui Daniel și Apocalipsa adevărul care este inspirat de Duhul
Sfânt. Ei vor începe să acționeze cu forțe care nu pot fi suprimate.
Buzele copiilor se vor deschide pentru a vesti misterele care au fost
ascunse minții oamenilor. Domnul a ales lucrurile nebune din această
lume pentru a face de rușine pe cei înțelepți și a ales lucrurile slabe ale
lumii pentru a-i face de rusine pe cei puternici. EGW 1888 Materiale
1651.8 (EN)

Alături de acest studiu, citiți și cele două documente PDF intitulate: Holy
History sau Istoria cea Sfântă și Dezvăluirea Misterului Reuniunilor AZS
din 1888. Le puteți descărca de aici:
http://elultimoclamor.org/documente/RO_present_truth_studies/Istoria%20cea%20Sf%C3%A2nt%C4%83%20-
%20ACESTEA%20SUNT%20SARBATORILE%20MELE%20-
%20O%20CARTE%20IMPORTANTA.pdf
http://elultimoclamor.org/documente/RO_present_truth_studies/RO-
DEZV%C4%82LUIREA%20MISTERULUI%20REUNIUNILOR%20CG%20DIN%201888.pdf

*****************************************
INTRODUCERE - ESTE IMPORTANT CALENDARUL LUI DUMNEZEU
?
*****************************************
(Toate textele biblice au fost extrase din versiunea FIDELA 2015)
1Cr 12:32



Și dintre copiii lui Isahar, CARE AVEAU ÎNȚELEGEREA TIMPURILOR,
pentru a cunoaște ce avea israel de făcut; capii lor erau două sute; și toți
frații lor erau la porunca lor.

Daniel 7:25 Și el va vorbi cuvinte mari împotriva celui Preaînalt și va
obosi pe sfinții celui Preaînalt ȘI VA GÂNDI SĂ SCHIMBE TIMPURILE
ȘI LEGILE; iar ei vor fi dați în mâna lui până la un timp și timpuri și
împărțirea timpului.

ESTE EXACT OPUSUL PRIMULUI VERSET
Ce TIMPURI ar încerca să schimbe? Știm cu toții de Sabat, dar este
scris „TIMPURILE” la plural. Dumnezeu are TIMPURI pe care diavolul le-
a schimbat. Le-ar fi schimbat dacă nu ar fi fost importante?

Jones și Wagoner știau că Biserica Catolică SCHIMBASE ZILELE DE
SĂRBĂTOARE, care sunt vremuri rânduite de Dumnezeu pentru
adunări. În marile cărți de istorie ale lui Jones [Great Empires of
Prophecy and The Two Republics - Marile Imperii ale Profeției și Cele
Două Republici], el consemnează modul în care Biserica Catolică a
schimbat Paștele cu Paștele învierii. În cartea sa, ”The National Sunday
Law” (Legea duminicală națională), din 1888 decembrie, p. 68, Jones a
scris cu privire la controversele de Paște / Paștele învierii că a provocat
„furtuna excomunicării”. Această istorie se regăsește deasemenea și în
vol. 9 din Comentarii AZS, pag. 365, sub titlul „Controversa cu privire la
Paște”.

Episcopul Enright, lider catolic din SUA, a scris o scrisoare în 1905 în
care a declarat că va da o recompensă de 1.000 de dolari oricui ar putea
demonstra din biblie că sabatul a fost înlocuit cu duminica. Scrisoarea s-
a încheiat spunând că „Biserica Catolică nu numai că a desființat
sabatul, ci și toate celelalte sărbători evreiești”. Ultima parte a acestei
scrisori este rareori citată de evangheliști atunci când prezintă ziua de
odihnă.

Un alt citat dintr-un catehism catolic, „Noua lege are propriul său spirit...
și sărbătorile sale proprii care au luat locul celor menționate în Legea lui
Moise. Dacă vrem să cunoaștem zilele care trebuie respectate ... trebuie
să mergem la Biserica Catolică, nu la legea mozaică.” {Dintr-un catehism
catolic, așa cum este citat în Signs of Times, 4 noiembrie 1919}

"Pe 26 decembrie, Domnul mi-a vorbit din nou despre acest lucru. În
acest vis, am fost la o convenție adventistă. Era într-un sabat și
sărbătoreau crăciunul. Văd un pastor venind și se așază. După aceea,
când banchetul din acel loc în care eram s-a terminat, acolo unde se



sărbătorea crăciunul în acel sabat, am mers într-o sală. Era o sală
rustică. Acolo, era acel pastor care sosise și mi-a spus: "Am 20 de
minute pentru ca să vorbim, pentru că există un adevăr și trebuie să-l
știi”. Mi-a spus să scriu. El mi-a citit câteva versete: Luca 22: 1,Marcu
4:23, Levitic 23:3-6 și Deuteronom 6:12. Când mi-a spus aceste versete,
am continuat să mă gândesc și am spus: „Ce spun aceste versete?”
Înainte de a le căuta, pentru că vroiam să le căut, mi-a înmânat o
broșură. Era o broșură de CULOARE ALBASTRU DESCHIS. Am
deschis-o și apoi brosura a căzut jos în mijlocul nostru. Am început să
citesc unde era scris: „Sărbătorile lui Iehova”. Am ridicat broșura repede
și am închis cartea și am fugit după păstorul care pleca. L-am întrebat pe
pastorul care mi-a încredințat-o: "De ce îmi dai asta?" El mi-a răspuns:
„TREBUIE SĂ ȘTII ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU, SĂRBĂTORILE LUI,
PLANUL LUI ȘI TIMPURILE CARE MARCHEAZĂ PROFEȚIILE ÎN
CALENDARUL LUI." ...
După aceea, mi s-a dat ordin să merg în altă parte, să explic ce conținea
acea broșură, pentru că la această întâlnire nu m-au lăsat să explic. Așa
că m-am dus și am intrat în celălalt loc unde mulți adventiști sărbătoreau
crăciunul. I-am întrebat dacă pot expune ceva ce Domnul mi-a dat și mi-
au răspuns că da. Așa că am deschis broșura și aceasta a devenit mare,
mare ca un zid și mi-a apărut un arătător în mână și am început să
împărtășesc ceea ce era scris acolo. În acel moment, când expunem
ceea ce era scris acolo, în mintea mea mi-am spus: „DOAMNE, DAR
CUM EXPLIC ACEASTA ODATA CE NU O ȘTIU? Nu am știut-o
niciodată”. În acel moment, am simțit pe cineva în spatele meu și când
m-am întors să văd, mi-am văzut însoțitorul. Era acolo cu un tânăr de
mână și tânărul mi-a spus, „tot ce spui, îngerul a spus cu câteva secunde
înainte”. În acel moment am știut cum să expun subiectul. Mulți au primit
mesajul cu bucurie. Ei au fost încântați că au aflat ADEVĂRATELE ȘI
SOLEMNELE SĂRBĂTORI ALE LUI DUMNEZEU ȘI CUM
CALENDARUL ARATĂ SPRE ACESTE COMEMORĂRI. Alții cu mult
curaj au vrut să ne dea afară. "Daisy Escalante, 23,26 decembrie 2017.

Culoarea „albastru deschis” este culoarea cerului din timpul zilei și este o
combinație între alb și culoarea albastru intens. Culoarea albă
simbolizează harul sau mila, iar culoarea albastră simbolizează Legea,
dreptatea și adevărul lui Dumnezeu. La cruce, „Mila și adevărul s-au
întâlnit; dreptatea și pacea s-au sărutat”. Psa 85:10.

CUNOSC LIDERII DIN LAODICEEA SAU ADVENTIȘTII DE ZIUA A
ȘAPTEA IMPORTANȚA FESTIVITĂȚILOR SACRE? (Vă rugăm să citiți
PDF-ul cu titlul
Dezvăluirea Misterului Reuniunilor AZS din 1888)



http://elultimoclamor.org/documente/RO_present_truth_studies/RO-
DEZV%C4%82LUIREA%20MISTERULUI%20REUNIUNILOR%20CG%20DIN%201888.pdf

Sora Daisy Escalante a primit această viziune de la Domnul:
ES259_23_06_2019
Am fost dusă la ceea ce am fost informată că era sediul Adventist de
Ziua a Șaptea. Acolo am văzut mai multe persoane în conferință. Dintre
ei cunoșteam doar două persoane. Președintele adventiștilor de ziua a
șaptea din întreaga lume, pastorul Ted Wilson și persoana responsabilă
pentru relațiile publice în cadrul bisericii adventiste de ziua a șaptea din
întreaga lume. Era înalt și avea un costum ce atrăgea atenția. Pe ceilalți
nu îi știam, dar erau acolo. Ei luau multe decizii fără ca acestea să fie
aprobate de Dumnezeu și de la această conducere porneau toate
ramurile. Au vorbit despre mișcarea spiritistă, despre sanctuar, despre
ecumenism, despre homosexualitate, dar nu au vorbit în sensul de
îngrijorare, ci mai degrabă în sensul acceptării și al bucuriei, sub mantia
unei mari și benefice unități. În timp ce observam acest lucru, i-am auzit
făcându-și planuri ascunse pentru a obține o acceptare subtilă a
fiecăruia dintre aceste puncte. „Spiritismul.“ A spus unul. „Am avut mult
succes în privința formării spirituale, a rugăciunii contemplative și a
meditației profunde”. Un altul a vorbit despre Sanctuar și a spus: "AM
ATACAT SĂRBĂTORILE, CALENDARUL PROFETIC AL LUI
DUMNEZEU. ACEST LUCRU NU ESTE CUNOSCUT. ACESTE
GENERAȚII NU ÎNȚELEG ABSOLUT NIMIC. ESTE BINE. Schimbarea
evenimentelor profetice spunând că încă nu este timpul sfârșitului și că
Domnul nostru nu vine în curând ci că întârzie, a fost o cheie în acest
sens."

*** ESTE NORMAL SAU DREPT PENTRU BISERICA LUI DUMNEZEU
DE A ÎMPRUMUTA CALENDARUL INAMICULUI, CÂND DUMNEZEU
ARE PROPRIUL SĂU CALENDAR?

2 Corinteni 6
14 Nu vă înjugați în mod inegal cu cei ce nu cred; fiindcă ce părtășie are
dreptatea la fărădelege? Și ce comuniune are lumina cu întunericul?
15 Și ce armonie este între Cristos și Belial? Sau ce parte are cel ce
crede cu cel ce nu crede?
16 Și ce înțelegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? Fiindcă voi
sunteți templul Dumnezeului cel viu așa cum a spus Dumnezeu: Voi
locui în ei și voi umbla între ei; și voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul
Meu.
17 De aceea IEȘIȚI DIN MIJLOCUL LOR ȘI FIȚI SEPARAȚI, SPUNE
DOMNUL, ȘI NU ATINGEȚI CE ESTE NECURAT; ȘI VĂ VOI PRIMI.



18 Și vă voi fi Tată, și voi îmi veți fi fii și fiice, spune Domnul Cel
Atotputernic.
Apocapipsa 18,4 Și am auzit altă voce din cer, spunând: Ieșiți din
ea(BABILON), poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu
primiți din plăgile ei.
3 Pentru că toate națiunile au băut din vinul furiei curviei
ei...(ÎNVĂȚĂTURI FALSE)

Deutoronom 12
30 Ia seama la tine însuți să nu fii prins în cursă urmându-le lor, după ce
vor fi nimicite dinaintea ta; și să nu întrebi de dumnezeii lor, spunând:
Cum au servit națiunile acestea dumnezeilor lor, tot astfel voi face și eu.
32 Luați seama să faceți orice lucru vă poruncesc, să nu adăugați la el,
nici să nu scădeți din el.

*****************************************
SCURT ISTORIC - DE UNDE VINE SISTEMUL DE TIMP PE CARE ÎL
AVEM ASTĂZI?
*****************************************

Numele zilelor și lunilor sunt derivate din numele zeilor păgâni. Acest
calendar papal este idolatru. Denumirea zilelor săptămânii provine din
Egipt și Babilon, unde fiecare zi era dedicată unui zeu. În Biblie, singura
zi care a primit un nume este Sabatul, celelalte zile au fost numerotate
doar.

Ni s-a dat o poruncă directă să nu specificăm numele altor dumnezei și
să nu vorbim despre ei.
Exod 23,13 Și în toate lucrurile pe care vi le-am spus fiți chibzuiți; și nu
amintiți numele altor dumnezei, nici să nu fie auzite acestea din gura
voastră.
Iosua 23,7 Ca să nu intrați printre aceste națiuni care au rămas între voi,
nici să nu amintiți numele dumnezeilor lor, nici să nu jurați pe ei, nici să
nu le serviți și nici să nu vă prosternați înaintea lor.

Inamicul i-a determinat pe creștini să încalce acest statut, plasând un
calendar contrafăcut și punând nume de zeități păgâne la zile și la luni.

Împărțirea orei în 60 de minute și a minutului în 60 de secunde provine
de la babilonienii care au folosit un sistem sexagesimal (numărând în 60)
pentru matematică și astronomie. Ei și-au derivat sistemul de numere de
la sumerieni care îl foloseau încă din 3500 î.Hr.
https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-
1487,00.html



Babilonienii au împărțit ziua în 24 de ore a câte 60 de minute fiecare.
Egiptenii au introdus ziua de 24 de ore pentru a fi folosita în ceremoniile
lor religioase. Au creat un calendar solar în scopuri religioase, care a
stabilit durata anului de 365 de zile. În anul 45 î.C. Iulius César a stabilit
calendarul iulian, cu 365 de zile pe an. De la acest calendar au venit
numele moderne ale lunilor (zeităților): ”Martie” vine de la ”Marte”, zeul
războiului; ”Mai” vine de la ”Maia”, zeița abundenței; ”Iunie” vine de la
”Juno”, zeița familiei, ”iulie” și ”august” sunt de la Julius și Augustus,
nume de împărați romani.
Calendarul gregorian (cel folosit astăzi): Papa Grigorie al XIII-lea a
revizuit calendarul iulian în 1582. Țări precum Anglia și Rusia nu au
acceptat schimbările, dar în cele din urmă au cedat. Anglia de exemplu,
nu l-a acceptat până în 1752.
Schimbarea la ora de vară vine din partea francezilor, în 1916 guvernul
francez a făcut această schimbare, iar restul țărilor europene au urmat-o.
https://www.curiosfera.com/?s=Calendario

CONCLUZIE: Calendarul pe care îl avem astăzi este babilonian și
trebuie să îl părăsim. Trebuie să învățăm din nou ce este ora, ziua, luna
și anul.

********************************************
DUMNEZEU ARE UN CALENDAR DESCOPERIT ÎN BIBLIE ȘI
NATURĂ?
*****************************************

Știm cu toții că înșelătorul sufletelor falsifică pur și simplu ceea ce
Dumnezeu a creat. Deci, care este calendarul lui Dumnezeu, cel pe care
Satana l-a falsificat Haideți ”să ne întoarcem la vechile cărări”. ”La lege și
la mărturie!"

Geneza 1
14 Și Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a
despărți ziua de noapte; ȘI EI SĂ FIE PENTRU SEMNE ȘI PENTRU
”ANOTIMPURI” ȘI PENTRU ZILE ȘI ANI;

15 Și ei să fie ca luminători în întinderea cerului pentru a da lumină peste
pământ. Și așa a fost.
16 Și Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare pentru
a stăpâni ziua și luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; el a făcut
de asemenea stelele.
17 Și Dumnezeu i-a pus în întinderea cerului pentru a da lumină peste
pământ,



18 Și pentru a stăpâni peste zi și peste noapte și să despartă lumina de
întuneric; și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
19 Și a fost o seară și o dimineață: ziua a patra.

Calendarul a fost stabilit de la crearea lumii.
Poporul lui Dumnezeu a calculat calendarul conform instrucțiunilor lăsate
în Vechiul Testament.

***. A REUȘIT DIAVOLUL SĂ ÎNȘELE LUMEA CU PRIVIRE LA
CALENDAR?

Biblia spune că nu numai că înșală întreaga lume, dar, dacă este posibil,
chiar și pe cei aleși. Dacă Adventismul folosește ca și calendar o invenție
satanică, pot fi ei cei aleși de Dumnezeu, deținătorii Adevărului, bijuteriile
din coroana Sa? Și ce semnificație ar avea atunci că „Duhul Sfânt ne va
conduce în TOT adevărul?

SORA WHITE ÎN URMĂTOARELE AFIRMAȚII NU VORBEȘTE
DESPRE TOT ADEVĂRUL SAU LUMINĂ REVELATĂ?

Pentru acela care trăieşte în comuniune cu Soarele Neprihănirii,
Cuvântul lui Dumnezeu va străluci mereu într-o lumină nouă. Nimeni să
nu tragă concluzia că nu mai avem adevăruri pe care să le descoperim.
Cel în rugăciune va căuta cu tot dinadinsul adevărul, va vedea că din
Cuvântul lui Dumnezeu încă mai străbat raze valoroase de lumină. Încă
mai sunt împrăştiate multe nestemate care trebuie adunate spre a
deveni comoara rămăşiţei poporului lui Dumnezeu.
Counsels on Sabbath School Work, p. 34. (1892.) {Sfaturi către Editori
SE 35.1}

Avem multe lucruri de învăţat şi multe, foarte multe de dezvăţat. Numai
Dumnezeu este infailibil. Vor fi foarte mult dezamăgiţi aceia care cred că
nu va trebui să renunţe la o idee mult iubită, sau că nu vor avea ocazia
să-şi schimbe părerea. Dacă ne vom agăța de propriile idei şi păreri cu o
decisă încăpățânare, nu vom ajunge niciodată la acea unitate pentru
care se ruga Cristos. {SE 37.1}

*** CÂND POPORUL LUI DUMNEZEU ADOPTAU ÎNVĂȚĂTURI ȘI
PRACTICI PĂGÂNE, A FOST NEVOIE DE O REFORMĂ? ESTE
NEVOIE DE O REFORMĂ ÎN BISERICA DVS, ÎN ACEA BISERICĂ CE
PRETINDE A DEȚINE ADEVĂRUL?

Ieremia 6:16 Astfel spune DOMNUL: Stați pe căi și vedeți și întrebați de
CĂRĂRILE CELE VECHI, unde este calea bună; și umblați în ea și veți



găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au spus: Refuzăm să
umblăm în ea.

Ieremia 18:15 Pentru că poporul Meu m-a uitat, ei au ars tămâie
deșertăciunii care i-au făcut să se poticnească pe căile lor de la cărările
străvechi, pentru a umbla pe cărări, pe o cale neumblată;

Mica 4:2 Și multe națiuni vor veni și vor spune: Veniți și să urcăm pe
muntele DOMNULUI și la casa Dumnezeului lui Iacob; și EL NE VA
ÎNVĂȚA DESPRE CĂILE LUI, și NOI VOM MERGE PE CĂRĂRILE LUI,
fiindcă legea va ieși din Sion și cuvântul DOMNULUI din Ierusalim.

Maleahi 4:4 AMINTIȚI-VĂ LEGEA LUI MOISE, servitorul Meu, pe care i-
am poruncit-o în Horeb pentru tot Israelul, cu statutele și judecățile.

Galateni 4:9 Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai
degrabă, fiind cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți din nou la
slabele și sărăcăcioasele principii elementare, cărora doriți din nou să le
fiți robi în robie?
10 Voi țineți zile și luni și timpuri și ani.

Înainte de convertirea lor la creștinism, galatenii erau păgâni, nu evrei.
Aceste zile,luni,timpuri și ani pe care au început să le țină, au fost cele
pe care le-au păstrat înainte de a deveni creștini, adică erau sărbători
păgâne.

*************************************************************************************
. ÎN BIBLIE CALENDARUL ARE DOUĂ ASPECTE, CALENDARUL
CIVIL ȘI CALENDARUL PROFETIC. (Sărbătorile Solemne)
*************************************************************************************
CALENDARUL CIVIL CONȚINE:
Calendarul civil anual are ore, zile, luni, ani.
Calendarul jubiliar conține: jubileul celui de-al șaptelea an și jubileul
anului 50.

CALENDARUL PROFETIC CONȚINE:
Calendarul profetic anual: cele șapte Sărbători ale Creatorului.
Calendarul jubiliar profetic cu cele două jubilee ale sale, anul al șaptelea
și anul 50.
Calendarul profetic milenar conține marea săptămână milenară de timp
și mileniul sabatic la fiecare 7 mii de ani.

*****************************************



CUM SE CALCULEAZĂ CALENDARUL CIVIL?
*****************************************
Calendarul civil anual are ORE, ZILE, LUNI ȘI O INCEPERE A ANULUI
(O PRIMĂ ZI).

Sistemul sexagesimal, bazat pe 60, este babilonian. Orele biblice nu se
bazează pe 60.

*** CARACTERISTICILE BIBLICE ALE CALENDARULUI LUI
DUMNEZEU:

*******************
ORA BIBLICĂ
*******************
1) Biblia spune că o zi are 12 ORE DE LUMINĂ ȘI 12 ORE DE
ÎNTUNERIC.

IOAN 11:9 Isus a răspuns: Nu sunt douăsprezece ore în zi? Dacă cineva
umblă ziua, nu se împiedică, pentru că VEDE LUMINA lumii acesteia.

Cum este posibil ca atât iarna, cât și vara, lumina să dureze un număr
egal de ore? În Babilon nu este posibil.
Biblia ne asigură că lumina durează 12 ore și întunericul durează 12 ore
pe tot parcursul anului. Altfel înseamnă să spunem că Isus nu a spus
Adevărul. Dar EL ESTE ADEVĂRUL. Tot ce ieșea din gura Lui era
adevărul pur.

Singura modalitate prin care putem avea 12 ore, este doar dacă ora ar fi
DINAMICĂ. Și aceasta este ORA BIBLICĂ. Ora variază de-a lungul
anului și durata acesteia trebuie calculată în fiecare săptămână. Trebuie
să învățăm responsabilitățile tribului Isahar, acela de a ști cum să
calculăm vremurile. (Când am studiat și am descoperit acest adevăr
despre timpul biblic, cel adevărat, la Institutul Madison, l-am descoperit
doar rugându-ne și studiind Biblia. Nu reușeam a armoniza cu ușurință
toate afirmațiile Bibliei despre timp. A fost dificil să trecem de la
învățătura babiloniană ce am învățat-o de la o vârstă fragedă în această
lume, dar când Dumnezeu ne-a luminat și am văzut că singura
modalitate de a armoniza totul era să acceptăm că ora era dinamică,
atunci am căutat să vedem cum au considerat evreii în trecut, deoarece
ei aveau Biblia în propria lor limbă. Mare a fost surpriza noastră să
descoperim că și ei știau și considerau ora ca fiind dinamică. Și cu atât
mai mare a fost surpriza noastră când am descoperit că în 1855,
Andrews, cel mai mare erudit adventist din acea vreme, a scris în studiile
lui despre faptul că evreii considerau ora ca fiind dinamică. Deci, ceea ce



descoperim acum nu este ceva nou. Ele sunt cărările vechi ale
adevărului biblic. Slăvit fie Dumnezeu!)

În studiul său despre când incepe ziua biblica, J.N. Andrews ne spune:
"Argumentul extras din acest text este următorul: sunt douăsprezece ore
în zi; ... ORELE NOULUI TESTAMENT NU SUNT ACELEAȘI CU CELE
DIN ZILELE NOASTRE. LA NOI O ORĂ ESTE 60 DE MINUTE, NICI
MAI MULT NICI MAI PUȚIN, DAR ÎN NOUL TESTAMENT ZIUA ESTE
ÎMPĂRȚITA ÎN 12 CEASURI DE LA APARIȚIA LUMINII PÂNĂ LA
DISPARIȚIA EI; ÎN CONSECINȚĂ, ORELE ERAU MAI LUNGI SAU MAI
SCURTE IN FUNCȚIE DE ANOTIMP. Este adevărat că ora a șasea,
care este jumătate din zi, ar veni întotdeauna la ora douăsprezece; dar a
doisprezecea oră din zi, sau seara, ar veni întotdeauna la apusul
soarelui . „Împărțirea zilei în ore nu a fost o inspirație divină, ci îșî are
originea în păgânism.” (J.N. Andrews) the Review and Herald, 4 de
diciembre de 1855, página 77

În echinocții există ore biblice de 60 de minute babilonice. În afara
acestor două perioade ale anului, ora poate fi mai mică sau mai mare de
60 de minute, ajungând chiar și până la 80 de minute. În consecință,
orele sunt variabile pe tot parcursul anului.

CUM SĂ CALCULĂM ORELE BIBLICE PENTRU A PUTEA CUNOAȘTE
CÂND SUNT STRĂJILE?

A afla sfârșitul unei zilei este o problemă mai ușoară folosind sistemul
biblic, deoarece dacă sunteți printre munți, nu veți putea vedea orizontul
sau atunci când dispare discul solar. Dar pentru a afla sfârșitul unei zile
nu trebuie să ne uităm la orizont, ci în sus și să numărăm 7 stele (de
exemplu), sau când lumina soarelui a dispărut aproape complet. Când
deasupra noastră nu mai vedem albastru, ci negru, deși la orizont mai
rămâne puțină lumină, suntem în ziua următoare. Evreii în vechime
considerau că începea noaptea atunci când puteau număra 4 stele pe
cer.

La fel de ușor este și cu străjile. Cu mii de ani în urmă, oamenii nu aveau
ceas. Dar secretul lor era că priveau soarele și îi cunoșteau poziția în
cele trei momente principale ale zilei, adică orele 3, 6 și 9( a treia, a
șasea și a noua oră din zi care nu corespund cu orele ceasului
babilonian). Împărțeau traiectoria soarelui în patru și așa știau când era
timpul de închinare și de rugăciune. Așa de ușor era.

Pentru noi, care dorim să calculăm în minute babiloniene, trebuie să
folosim o aplicație pentru Android, numita „Sun Moon Times”. Această



aplicație vă arată ora aproximativă atunci când răsar zorile și când este
apusul. În aplicație se află ”Twilight start” și ”Twilight end”, acestea
reprezinta începutul si sfarsitul zilei biblice. Este mai mult sau mai puțin
cam o jumătate de oră babiloniană de diferență față de răsăritul și apusul
babilonian.

*******************
ZIUA
*******************
1) Biblia spune că o zi are un ciclu de ÎNTUNERIC și LUMINĂ, 12 ORE
DE LUMINĂ și 12 ORE DE ÎNTUNERIC.

PRIMA ZI A CREAȚIEI.
Gen 1: 5 Și Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul l-a numit noapte.
Și a fost o seară și o dimineață: ziua întâi.

Cuvântul „zi” este definit pentru prima dată ca LUMINĂ, Dumnezeu a
numit perioada de timp a luminii drept ZI. A doua definiție a „unei zile”
este ciclul de 24 de ore de lumină și întuneric. ZIUA A FOST CREATĂ
DE DUMNEZEU ÎNAINTE DE A CREA SOARELE, LUNA ȘI STELELE,
deci nu a fost determinată inițial de soare, lună sau stele. „Lumina” se
numea ”zi” și „întunericul” se numea ”noapte”. PREZENȚA LUMINII
DETERMINĂ ZIUA ȘI absența ei determină noaptea. În Babilonul de
astăzi, conceptul acceptat la nivel mondial este că apariția soarelui
determină o nouă zi și că dispariția discului solar determină sfârșitul zilei.
Aceasta își are originile în Babilon din idolatria închinării la soare. Să
reținem mereu că diavolul încearcă să falsifice ceea ce a creat
Dumnezeu. O contrafacere bine lucrată se aseamănă întotdeauna cu
originalul.

DUMNEZEU A FACUT TREI CATEGORII DE LUMINI: SOARELE, LUNA
ȘI STELELE.
Să VEDEM CÂTEVA DINTRE ATRIBUTELE ACESTORA

A) ********** "A STĂPÂNI"

Geneza 1
16 Şi Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare pentru
a stăpâni ziua şi luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; El a făcut
de asemenea stelele.
În acest verset, termenul „a făcut” a fost adăugat de traducător, nu există
în original. Deci versetul real ar fi:
Și Dumnezeu a făcut doi luminători mari ;luminătorul mai mare pentru a
stăpâni ziua şi luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; de



asemenea stelele. (STELELE DEASEMENEA PENTRU A STĂPÂNI
NOAPTEA)

Psalmi 136:9
Luna și stelele să stăpânească noaptea; că a Lui milă dăinuiește pentru
totdeauna.

Cuvântul „A STĂPÂNI” din Geneza 1:18 nu înseamnă „A DETERMINA”.
Luna nu stabilește când începe noaptea și nici când se termină,
deoarece apare pe cer și în timpul zilei. Soarele „STĂPÂNEȘTE” în
timpul zilei, atâta timp cât este lumină. Deși uneori apare și luna pe timp
de zi, soarele ESTE LUMINĂTORUL cel mai puternic, aceasta înseamnă
că „STĂPÂNEȘTE”. În plus, luna nu apare pe cer toată noaptea, dar
când apare, ea este cea care luminează cel mai puternic, motiv pentru
care „STĂPÂNEȘTE” noaptea. „A stăpâni” înseamnă a avea lumina cea
mai puternică. Stelele „stăpânesc” noaptea deasemenea pentru că
atunci când luna nu este prezentă, ele sunt cele care luminează cel mai
puternic.

B) ********** "A SEPARA"

ÎN ZIUA A PATRA, Dumnezeu a făcut luminiători pe firmament pentru a
SEPARA lumina de întuneric, ziua de noapte.
GENEZA 1:14 Și Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea
cerului PENTRU A DESPĂRȚI ZIUA DE NOAPTE; și ei să fie pentru
semne și pentru anotimpuri și pentru zile și ani;

Scopul acestor trei categorii de luminători se menționează în versetele
următoare.
Geneza 1
17 Și Dumnezeu i-a pus în întinderea cerului pentru a da lumină peste
pământ,
18 Și pentru a stăpâni peste zi și peste noapte și să despartă lumina de
întuneric; și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

ATUNCI TREBUIE SA CĂUTĂM CE ANUME SEPARĂ ÎNTUNERICUL
DE LUMINĂ

Apusul soarelui în lume este atunci când discul solar(fără lumina ce o
emană ci doar discul) dispare de la orizont.
Când dispare discul solar la apusul soarelui în babilon, NU MAI



RĂMÂNE ÎN URMA ACESTUIA LUMINĂ DELOC? DA, MAI RĂMÂNE
LUMINĂ. Acea lumină, biblic vorbind, face parte din ZIUĂ deasemenea.
Luna se poate vedea în fiecare noapte? NU. Se poate vedea și pe timp
de zi deasemenea.
Înseamnă că luna nu poate DETERMINA sau SEPARA LUMINA DE
ÎNTUNERIC.
Care ar fi astrul sau aștrii care pot determina sau separa întunericul de
lumină?

*** CE ÎNSEAMNĂ "SEARĂ"?

„SEARĂ” ESTE „EREB” ÎN EBRAICĂ, „EVEN” ÎN KJV CARE
ÎNSEAMNĂ „ÎNOPTAT” SAU „DUPĂ CE LUMINA TRECE”, „CÂND A
VENIT ÎNTUNERICUL”, „NOAPTE”.

”ACEASTA A FOST O SEARĂ” Geneza 1:5 (durata zilei)

5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul l-a numit noapte. Şi a fost
o seară (H6153) şi o dimineaţă: ziua întâi.

5 And God H430 called H7121 the light H216 Day H3117, and the
darkness H2822 he called H7121 Night H3915. And the evening H6153
and the morning H1242 were the first H259 day H3117.

"DE LA APUS PÂNĂ LA APUS SĂ SĂRBĂTORIȚI SABATUL
VOSTRU"
32 Acesta să fie pentru voi un Sabat al odihnei și să vă chinuiți sufletele,
în ziua a noua a lunii, la apus (H6153), de la apus (H6153)la
apus(H6153), să vă sărbătoriți sabatul.
32 It shall be unto you a sabbath H7676 of rest H7677, and ye shall
afflict H6031 your souls H5315: in the ninth H8672 day of the month
H2320 at even H6153, from even H6153 unto even H6153, shall ye
celebrate H7673 your sabbath H7676

REFERINȚA STRONG: H6153
Original: ברע
Transliteratie: ‛ereb
Fonetic: eh'-reb
Definitie BDB: EVENING (ÎNSERARE), NIGHT (NOAPTE), SUNSET
(APUS)
Origine: din H6150
Definitie Strong: din H6150; dusk (crepuscul), EVEN (ÎNSERARE) (-ing,
tide), NIGHT (NOAPTE).



H6150
Original: ברע
Transliteration: ‛ârab
Phonetic: aw-rab'
BDB Definition:
to become evening, grow dark (a se intuneca)
Definiția Strong: o rădăcină primitivă (destul de identică cu H6148 pentru
ideea de a o acoperi cu o textură); creșterea amurgului: - întunecare,
(spre) amurg.

C) ********** "SĂ LUMINEZE PĂMÂNTUL”

Următorul atribut al luminătorilor este „de a da lumină pe pământ”. Acest
lucru poate fi atribuit atât soarelui, lunii, cât și stelelor.

Ellen White:
Asemenea STELELOR CERULUI, CARE SE VĂD NUMAI NOAPTEA,
acești credincioși vor străluci atunci când întunericul acoperă pământul și
negură mare, popoarele. {SCE 165.2}

CONCLUZIE: Începutul zilei nu are nicio legătură cu discul solar. Biblic,
APARIȚIA NOPȚII ÎNCEPE ODATĂ CU PRIMELE STELE (când poți
număra câteva stele, noi considerăm 7 stele, înseamnă că a început
următoarea zi. Dacă sunt nori, atunci când este noapte și lumina soarelui
a dispărut, atunci înseamnă că este începutul zilei următoare. Când
Domnul ne-a dezvăluit acest adevăr în Institutul Madison, ne aflam în
timpul unei sărbători deasemenea, iar după ce am studiat Biblia și am
înțeles că noaptea începe cu întunericul și că mai întâi trebuie să apară
stelele, noi am decis că 7 stele era necesar să apară pe cer pentru a
putea determina sfârșitul acelei zile și începutul celeilalte zile noi care
urma. După aceasta, am aflat că același lucru făcea poporul evreu al lui
Dumnezeu în vechime și ei considerau că o zi începea atunci când se
puteau vedea patru stele pe cer. Ne-am bucurat mult pentru că am văzut
că Domnul ne-a confirmat descoperirea.)

STELELE NU SUNT VIZIBILE PE TIMPUL ZILEI, NICI SOARELE NU
SE POATE VEDEA NOAPTEA, DAR ÎN BIBLIE, UNDE ESTE
TRADUSĂ EXPRESIA „SOARELE A APUS”, ÎN ORIGINALUL
EVREIESC ESTE „SOARELE CU LUMINA SA A APUS”, NU DOAR
DISCUL SOLAR DUPĂ CUM SE SPUNE ÎN BABILON.

ESTE POSIBIL CA CEL RĂU SĂ FI SCHIMBAT FELUL ÎN CARE SE
POT STABILI MOMENTELE CE DETERMINĂ ZIUA ȘI NOAPTEA



PENTRU A NE FACE SA CĂLCĂM LEGEA DOMNULUI? ACEST
LUCRU ESTE FOARTE IMPORTANT, DEOARECE „LIMITELE
SĂBATULUI” TREBUIE SĂ FIE PĂSTRATE, DUPĂ CUM STĂ SCRIS ÎN
SCRIERILE SPIRITULUI PROFETIC.
ESTE ADEVĂRAT CA DUMNEZEU NU ȚINE CONT DE VREMURILE
DE NEȘTIINȚĂ, DAR DE ASEMENEA EL CHEAMĂ PE CEI ”INOCENȚI”
CE SE AFLĂ ÎN IGNORANȚĂ LA POCĂINȚĂ ȘI CA SĂ CUNOASCĂ
ADEVĂRUL.

Conform versetului 18, din cele trei categorii, rămân doar stelele care pot
face o distincție clară între lumină și întuneric, zi și noapte. Nu se pot
vedea niciodată pe timpul zilei, dar se pot vedea întotdeauna pe timp de
noapte.
Aceasta înseamnă că apariția primelor stele ar determina sfârșitul luminii
și începutul întunericului. Acest lucru în general se întâmplă la o
diferență de aproximativ 30 de minute de la răsăritul și apusul de soare
folosit de babilon.

***** MAI MULTE DOVEZI BIBLICE:
DOVADA ȘI MAI CLARĂ CĂ APARIȚIA STELELOR REPREZINTĂ
SFÂRȘITUL UNEI ZILE:
Neemia 4
21 Astfel noi munceam în lucrare; și jumătate din ei purtau sulițele DE LA
RIDICAREA DIMINEȚII PÂNĂ CÂND STELELE APĂREAU.
22 Tot astfel în acel timp am spus poporului: Fiecare cu servitorul său să
găzduiască în Ierusalim, ca NOAPTEA să ne fie gardă, și ZIUA să
muncească.

Din aceste versete se poate deduce clar că ZIUA DUREAZĂ PÂNĂ LA
APARIȚIA STELELOR. Neemia a declarat că lucrau din zori si până
când stelele apăreau. Unii păzeau până la apariția stelelor, alții erau de
gardă noaptea. Iar Isus a spus că ”12 ore sunt in zi ca omul sa lucreze,
vine noaptea, cand nimeni nu mai poate lucra”.

CUM TREBUIE NUMIT ÎNCEPUTUL ZILEI (PERIOADA DE LUMINĂ)
POTRIVIT BIBLIEI?
Geneza 32
24 Și Iacob a fost lăsat singur; și acolo s-a luptat un Bărbat cu el până la
RĂSĂRITUL ZILEI.
25 Iar când a văzut că nu îl învinge, a atins adâncitura coapsei lui; și
adâncitura coapsei lui Iacob a fost scrântită din încheietură, pe când se
lupta cu el.

Menționează Biblia de „RĂSĂRITUL SOARELUI”?



Acești termeni (de exemplu, 2 Samuel 23: 4, Judecători 9:33, Iov 9: 7)
sunt traduși din cuvântul ebraic „zârach” (H2224). Provine dintr-o
rădăcină care înseamnă ”a radia” sau a ”străluci”. Acest cuvânt
înseamnă APARIȚIA LUMINII, NU A SOARELUI. Mai corect ar fi să
traducem astfel: „a răsărit lumina” sau „a apărut lumina”.

H2224
Original: חרז
Transliteration: zârach
Phonetic: zaw-rakh'
BDB Definition:
to rise, come forth (a veni), break out, arise (a se ridica), rise up, shine (a
straluci)
to come out, appear
a se ridica, a ieși, a răsări, a se ridica, a se ridica, a străluci,
pentru a ieși, a apărea
Origin: a primitive root
TWOT entry: 580
Part(s) of speech: Verb
Strong's Definition: A primitive root; properly to IRRADIATE (or shoot
forth beams), that is, to rise (as the sun); specifically to appear (as a
symptom of leprosy): - arise, rise (up), as soon as it is up.
Definiția Strong: O rădăcină primitivă; IRADIERE (sau izbucnirea
razelor), adică a se ridica (ca soarele); specific pentru a apărea (ca
simptom de lepră): a se ridica (sus), imediat ce se ridică.

CONCLUZIE: ÎNCEPEREA ZILEI (A PERIOADEI DE LUMINĂ) se
numește ”IVITUL ZORILOR” , adică atunci când apare prima linie de
lumină, când lumina începe să apară la orizont. Aceasta are loc cu
aproximativ 30 de minute înainte de răsăritul soarelui. La fel APUSUL
LUMINII este cu aproximativ 30 de minute după apusul soarelui conform
babilonului ce privește mereu după discul soarelui datorită faptului că
totul se bazează pe închinarea la zeul soare.

Nici luna, nici discul solar nu determină începutul și sfârșitul zilei sau al
nopții. Doar apariția a câtorva stele (să spunem 7) reprezintă începutul
nopții și al zilei. De asemenea, apusul soarelui ÎMPREUNĂ CU LUMINA
SA, înseamnă același lucru, apariția stelelor. Să ne amintim că înainte
de a exista soarele, a existat LUMINA care a fost numită de Creator, ZI.
Atunci APUSUL LUMINII și nu apusul discului solar, este sfârșitul unei
zile și începutul următoarei zile.

**************************************************************************************



DE CE CONSIDERĂ ADVENTIȘTII DE ZIUA A ȘAPTEA O ZI CA FIIND
DE LA APARIȚIA DISCULUI SOLAR PÂNĂ LA DISPARIȚIA LUI?

La început, adventiștii aveau poziții diferite în ceea ce privește începutul
unei zile. Unii au păstrat poziția lui Bates, că ziua dura între orele 6 si 18,
alții susțineau că la apus iar alții susțineau diferite modlități. Dar când
acest subiect a fost dezbătut, lui Andrews (cel mai bun erudit din
biserică) i s-a încredințat sarcina de a cerceta acest subiect.
Adventiștii au ținut sabatul timp de 10 ani, începând această zi la diferite
ore. Nu a existat o uniformitate deoarece nu au studiat acest subiect.
La Congresul Asociației Generale din 1855, l-au delegat pe Andrews, cel
mai bun erudit din biserica adventistă la acea vreme, să facă un studiu
cu privire la această problemă. EL a făcut un studiu nu foarte amplu.

Ani de zile adventiștii au urmat, în general, argumentarea lui Joseph
Bates, că apusul de soare de la Ecuator (18:00) ar fi cel mai plauzibil
mod de a determina începutul și sfârșitul zilelor de sabat într-o lume
rotundă, indiferent de anotimp. (Alte opțiuni erau că puteau să înceapă și
să se încheie ziua de sabat la răsăritul soarelui sau la miezul nopții.)
{MDS 156.4}

Dar alți credincioși s-au referit la pasajul din Leviticul 23:32: „de la apus
la apus, să vă sărbătoriţi sabatul.” Cu scopul de a obține unitate, James
White i-a cerut lui John N. Andrews să pregătească un studiu biblic pe
această temă și să i-o dea în scris. Când s-a citit documentul în sabat
dimineață la Conferința generală din 1855, problema a rămas rezolvată
pentru James White și pentru tot restul delegaților: pentru toți, cu
excepția lui Joseph Bates și Ellen White. {MDS 156.5}

Câteva zile mai târziu, pe 20 noiembrie, sora White a avut o viziune care
aborda mai multe probleme, inclusiv validarea studiului biblic făcut de
Andrews. Atât ea cât și Joseph Bates au capitulat cu toată sinceritatea.
Etapa Bibliei, confirmată printr-o viziune, a continuat să fie regula
generală care a guvernat dezvoltarea teologiei adventiste. 33 {MDS
156,6}.

Articolul lui Andrews a concluzionat că ziua începe cu apusul soarelui:
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18551204-
V07-10.pdf

Citatul final al lui Andrews:
The Review and Herald 12/04/1855
"Rezultatul studiului este convingerea fermă că începutul și sfârșitul
fiecărei zile sunt marcate de apusul soarelui. Vă veți întreba de ce nu s-a



ajuns la această concluzie mai devreme. Răspunsul este acesta:
problema nu a fost investigată în profunditate până acum".
Citatul este datat în: „Battle Creek, Michigan, 12 noiembrie 1855.”
James White, Review and Herald, 25 februarie 1868

Totuși, acest articol, înainte de a apărea în revistă, a fost citit la
Conferința din Battle Creek în acea epocă, iar subiectul a fost discutat în
RH din 4 decembrie 1855.

Așadar, concluziile lui Andrews au fost citite pentru prima dată la
Conferința din 1855 înainte de a fi publicate.

DAR ANDREWS NU A STUDIAT SEMNIFICAȚIA DIN ORIGINAL A
CUVINTELOR PRIN CARE S-A TRADUS „APUSUL SOARELUI” ÎN
BIBLIE.

Ellen G. White - Mesagera rămășiței pagina 35.7 (eng)
La sfârșitul conferinței de la Battle Creek menționată anterior,slujitorii și
alții interesați în special de acest subiect,au avut un timp special de
rugăciune pentru prosperitatea cauzei, iar la acea întâlnire, sora WHITE
A AVUT O VIZIUNE, IAR UNUL DINTRE PUNCTELE VIZIUNII A FOST
FAPTUL CĂ TIMPUL APUSULUI DE SOARE ERA CORECT. (Mărturii
pentru Biserică 1:116.) Aceasta a soluționat problema cu fratele Bates și
alții, iar armonia generală a predominat printre noi în acea privință."-
James White, Review și Herald, 25 februarie 1868, p. 168 , col 2.
(EGWMR 35,7)

DE CE A DURAT ATĂT DE MULT TIMP PENTRU A PRIMI O VIZIUNE
PE ACESTĂ TEMĂ? DE CE A DURAT ANI PENTRU CA DOMNUL SĂ-I
DEA LUI ELLEN.G.WHITE O VIZIUNE DESPRE ZIUA BIBLICĂ?
RĂSPUNSUL LUI JAMES WHITE:

Ellen G. White: Volumul 1 - Primii ani: 1827 - 1862
Review and Herald, 25 februarie 1868
NU PARE SĂ FIE DORINȚA LUI DUMNEZEU CA POPORUL SĂ FIE
ÎNVĂȚAT PRIN DARUL POFEȚIEI ASUPRA ÎNTREBĂRILOR DIN
BIBLIE,ATÂTA TIMP CĂT EI POT GĂSI RĂSUNSUL PRIN STUDIU
TEMEINIC AL CUVĂNTULUI SĂU. 1BIO 325.3 JAMES WHITE
(Ellen G. White: Volume 1—The Early Years: 1827-1862)

Citatul de mai sus spune că după ce Andrews și-a citit studiul în cadrul
Conferinței, au avut un timp special de rugăciune. În acel timp de
rugăciune, Ellen G. White a primit viziunea asupra acestei chestiuni.



Amintim că JAMES White ȘI ALȚI ADVENTIȘȚI AU CONSIDERAT CA
FIIND CORECT STUDIUL RESPECTIV, bazându-se pe viziunea lui
Ellen G. White.
Să studiem viziunea lui Ellen G. White pentru a vedea dacă au înțeles
corect mesajul ceresc:

AICI AVEM VIZIUNEA PRIMITĂ DE SORA WHITE ÎN TIMPUL
CONFERINȚEI GENERALE, CÂND AU FACUT SCHIMBAREA
TIMPULUI DE ÎNCEPERE A ZILEI, CONFORM STUDIULUI FĂCUT DE
ANDREWS. TOATĂ CONFERINȚA GENERALĂ A ACCEPTAT, MAI
PUTIN SORA WHITE.
DARURI spirituale Volumul 4b pagina 3
Am văzut în felul următor: „De la apus la apus ve-ți sărbători sabatul”.
Îngerul a spus: "LUAȚI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, CITIȚI-L,
ÎNȚELEGEȚI-L ȘI NU VĂ VEȚI PUTEA ÎNȘELA. CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
ACOLO VEȚI GĂSI CE ÎNSEAMNĂ „APUS" ȘI CÂND ESTE." L-am
întrebat pe înger dacă fruntea încruntată a lui Dumnezeu a fost peste
poporul Său din cauză că au început sabatul așa cum ei au făcut-o. Am
fost direcționată înapoi la prima zi când s-a instaurat sabatul. Am văzut
poporul lui Dumnezeu până în acel moment și nu am văzut că
Dumnezeu ar fi fost supărat sau încruntat. Am întrebat de ce a fost așa,
încât în ultima zi trebuie să schimbăm ora pentru a începe sabatul.
Îngerul a spus: „VEȚI ÎNȚELEGE, DAR ACUM NU, ÎNCĂ NU.” Îngerul a
spus: "DACĂ LUMINA VINE, ȘI ACEASTĂ LUMINĂ ESTE RESPINSĂ,
ATUNCI VINE ȘI CONDAMNAREA ȘI ÎNCRUNTAREA LUI
DUMNEZEU; DAR ÎNAINTE CA LUMINA SĂ VINĂ, NU EXISTĂ PĂCAT
PENTRU CĂ NU EXISTĂ LUMINĂ CARE SĂ POATĂ FI RESPINSĂ. Am
văzut că, în mintea unora, Domnul a arătat că sabatul începea la șase
după-amiază, când eu am văzut că începea „seara” și s-a dedus că
„seara” era la șase după-amiază. Am văzut că slujitorii lui Dumnezeu
trebuie să se unească, trebuie să lucreze împreună. 4bSG 3.3 Spiritual
Gifts Volume 4b

Inițial, adventiștii au îmbrățișat ideea lui Bates care era astfel: „de la apus
la apus” însemna de la ora 18.00 seara, până la 18.00 seara următoare.
După studiul lui Andrews, s-a ajuns la concluzia că „de la apus la apus”
însemna de la apusul soarelui până la următorul apus de soare. Însă
observați că în viziunea sorei Ellen G. White îngerul NU AFIRMĂ
DESPRE ACEA CONCLUZIE CĂ ERA CORECTĂ, DIMPOTRIVĂ, I-A
ÎNDEAMNAT SĂ STUDIEZE CU GRIJĂ pentru a afla ce înseamnă
„seară” și când începe. Totuși, cumva, gruparea adventistă a ajuns la
concluzia că acest lucru le-a confirmat că studiile erau corecte. DE CE
DOMNUL NU I-A MAI DAT VIZIUNI ELENEI G. WHITE ÎN PRIVINȚA
ACESTEI TEME PENTRU A LE CORECTA GREȘEALA? James White



a răspuns deja la această întrebare, deoarece Domnul nu dorește să-și
învețe poporul prin darul profeției, până când acesta nu studiază cu
atenție Cuvântul legat de subiectul respectiv. După studiul lui Andrews,
au ignorat îndemnul îngerului de a studia Cuvântul cu atenție pentru a
găsi ce anume era „seara”. Au considerat că este o chestiune închisă și
subiectul nu s-a mai studiat.

CONCLUZIE: TOATĂ CONFERINȚA GENERALĂ A ÎNȚELES ÎN MOD
GREȘIT FAPTUL CĂ VIZIUNEA A CONFIRMAT ACEL STUDIU. SE
PARE CĂ A EXISTAT O ORBIRE GENERALĂ. DE ATUNCI NICI UN
LIDER NU A MAI STUDIAT ACEASTĂ PROBLEMĂ ȘI AU RĂMAS ÎN
"HARAN",PE DRUM, FĂRĂ SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRUL BIBLIC. DAR
CEI 144.000 CULEG TOATE DIAMANTELE DIN CUVANTUL LUI
DUMNEZEU, CHIAR DACA SUNT MICI CÂT UN VÂRF DE AC,
SPUNEA MILLER, DEOARECE TOATE ÎȘI AU LOCUL LOR IN
CUFĂRUL ADEVĂRULUI ȘI AVEM NEVOIE DE ELE. EI NU AU AJUNS
LA ADEVĂR DEOARECE NU AU INTERPRETAT CORECT VIZIUNEA
ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT, AU DELEGAT UN SINGUR OM CA SĂ
STUDIEZE SUBIECTUL ,PE CÂND EI ȘTIAU FOARTE BINE CĂ UN
STUDIU DE GRUP ERA MULT MAI SIGUR.
TOATE ADEVĂRURILE PE CARE LE-AU DESCOPERIT AU FOST
PRINTR-UN STUDIU DE GRUP. REVELAȚIA LE ERA DATĂ DOAR
ATUNCI CÂND SE ÎMPIEDICAU ÎNTR-UN ANUMIT SUBIECT
STUDIIND CUVÂNTUL.

ÎN TIMP CE EXISTA UN PROFET ADEVĂRAT ÎN VIAȚĂ, PUTEA SĂ
INSPIRE DUMNEZEU O ALTĂ PERSOANĂ ȘI SĂ ÎI INCREDINTEZE O
LUCRARE? DA. Să ne amintim de JONES și Wagonner și de asemenea
pe fratele Crosier.

Domnul mi-a arătat în viziune, acum mai bine de un an, că fratele
Crosier a avut adevărata lumină asupra curățării Sanctuarului și că a fost
voia Lui ca fratele C. să scrie viziunea pe care El ne-a oferit-o pe vapor
în 7 februarie 1846. Mă simt pe deplin împuternicită de Domnul să
recomand acest „ziar” tuturor sfinților. ”- EG White, Pentru turma cea
mică, 12. EGWMR 37.8

Mesaj trimis de Sr. Daisy către acest slujitor, cu câteva zile înainte de
Paștele 2020:
"Salutări fratele meu, mulțumiri infinite pentru acest studiu. Aseară am
cerut Domnului clarificări pentru aceasta pentru că, dacă Își va revizui
poporul, totul ar trebui să fie clar. El mi-a răspuns: „Dimineață vei ști".
Așa că m-am odihnit in Cuvântul Său și când am pornit telefonul mobil,
am văzut mesajul dumnevoastră și studiul pe care Domnul Dumnezeu v-



a mișcat să îl faceți. Binecuvântat fie Dumnezeu pentru credincioșia Sa.
Frate, vă mulțumesc foarte, foarte mult.
Domnul Dumnezeu mi-a spus să vă încredințez sarcina aceasta de a
pregăti un calendar cu Sărbătorile Anuale și al Lunilor Noi, astfel încât să
fim cu toții la unison în această privință. Acest calendar trebuie să fie din
2020-2023. Mă rog Domnului să il putem avea foarte curând. Voi
împărtăși chiar acum acestă informație atât de valoroasă. Binecuvântări".

Marturia data de sora Daisy a doua zi, după ce a văzut studiul pe telefon:
"Dragilor, rugându-ne şi cerând călăuzirea Domnului pentru ca EL să ne
arate când este momentul exact pentru a celebra Cina Domnului şi zilele
de sărbătoare, pentru că traducerile din Bibliile noastre pot crea
confuzie, iar uneori cuvintele nu sunt traduse corect, Domnul mi-a
răspuns: „Dimineață vei ști.” Așa că am rămas liniştită şi mulţumitoare
Domnului pentru marea Sa milă.
De dimineaţă mi-a spus:"Aprinde telefonul şi priveşte mesajul lui Doru
servitorul Meu de la Madison."
Am alergat repede spre telefon, l-am aprins şi am dat pe contactul
fratelui Doru şi acolo am văzut mesajele sale. Acolo era răspunsul.
Domnul Dumnezeu a mişcat inima fratelui pentru a face un studiu explicit
şi adevărat cu privire la Cina Domnului şi la Sărbătoarea Paştelui. Cu
toţii avem de învăţat pe acest drum şi Maestrul este Isus Cristos. El dă
lumină poporului Său ca să putem avansa împreună în aceasta. Sunt
mulţumitoare lui Dumnezeu pentru că minunile Lui sunt noi în fiecare
dimineaţă. Cu toţii să fim binecuvântaţi în Isus Cristos."

STUDIUL VA URMA ÎN PARTEA A DOUA ...

Studiu realizat cu ajutorul Marelui Creator și Mântuitor,
de către Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

EU SUNT să vă binecuvânteze!

Pentru a verifica citatele in original, accesați site-ul oficial și bifați limba
engleză, apoi copiați și lipiți referința citatului în fereastra de căutare
(search):https://egwwritings.org


