
STUDIU: ZIUA BIBLICA, ORA BIBLICA

Cum se face că adventiștii de ziua a șaptea, care susțin că au cea mai
mare lumină și se bazează pe un „este scris”, păstrează un calendar
conceput de papalitate, ceea ce știm cu toții ca fiind antihristul care va
„gândi să schimbe timpurile și legile "(Daniel 7:25)? De ce se împrumută
de la dușman biserica profesată a lui Dumnezeu?
În acest studiu se vor studia ora si ziua din calendarul biblic cât şi istoria
poporului adventist în stabilirea acestor timpuri (când incepe ziua, cât
durează, timpul ţinerii Sabatului).

2Co 6:14-18 Fidela
14 Nu vă înjugați în mod inegal cu cei ce nu cred; fiindcă CE PĂRTĂȘIE
ESTE INTRE DREPTATE SI 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.

Care este originea sistemului actual de calcul al orei?

"Matematicienii babilonieni foloseau sistemul numeric sexazecimal (cu
baza 60). De aici provine împărțirea în zilele noastre a unui minut în 60
de secunde, a unei ore în 60 de minute și faptul că un cerc are 360 de
grade, iar secundele și minutele unui grad indică fracțiile acelui grad."

Sursa:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematica_babilonian%C4%83

Cate ore sunt în zi conform Bibliei?
Joh 11:9,10 Fidela
Isus a răspuns: Nu sunt DOUĂSPREZECE ORE ÎN ZI? Dacă cineva
umblă ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina lumii acesteia.
Dar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că nu este lumină
în el.

Un extras dintr-un articol de James White din ziarul "Advent Review and
Sabbath Herald":
Evreii au socotit douăsprezece ore în zi și, desigur, fiecare oră din zi,



astfel socotită, trebuie să fi fost ceva mai lungă sau mai scurtă, în funcție
de diferitele perioade ale anului în acel climat. - O parte din nota lui
Clarke despre Ioan 1:39. ARSH 4 decembrie 1855, pagina 77.13
O oră, una din cele douăsprezece părți egale în care a fost împărțită ziua
și care, desigur, erau diferite în funcţie de anotimpurile anului. -
Lexiconul Noului Testament al lui Greenfield. "În Noul Testament o oră,
una dintre cele 12 părți egale în care s-a împărțit ziua naturală și, de
asemenea, noaptea și care, desigur, au avut lungimi diferite în
anotimpurile diferite ale anului;" - Lexiconul lui Robinson al Noului
Testament. ARSH 4 decembrie 1855, pagina 78.7 - ARSH 4 decembrie
1855, pagina 78.8

Fratele Andrews, cel mai bun erudit al vremii sale, în studiul său prin
care s-a stabilit ca ziua durează de la apus la apus, a concluzionat la fel:

"The Advent Review And Sabbath Herald", 04/12/1855, pag. 78
În cărțile Noului Testament vedem clar ZIUA ÎMPĂRȚITĂ ÎN
DOUĂSPREZECE ORE EGALE, după maniera grecilor și a romanilor.
Aceste ore erau egale între ele, dar inegale în raport cu diferitele
anotimpuri. Cele douăsprezece ore din cele mai lungi zile, de vară, au
fost mult mai lungi decât cele ale celor mai scurte zile, de iarnă.

Acest lucru nu a fost cunoscut doar de către pionieri, ci şi de către
adventiştii anilor 1900. Un extras din cartea "Founders of the Message"
(Fondatorii Mesajului) din 1938:

Domnul Bates nu a fost de acord cu unii dintre frații săi pentru o
perioadă. El susținuse că Sabatul începe la ora șase seara și că sensul
real al cuvântului „seară” este „sfârșitul celei de-a douăsprezecea oră a
zilei”. Fără un studiu special, James White și majoritatea credincioșilor
timpurii au acceptat această părere. Dar unii din Baptiștii de Ziua a
Șaptea, care până atunci țineau Sabatul de la apusul soarelui până la
apusul soarelui, au acceptat credința și și-au menținut practica. Alții au
pus sub semnul întrebării și a existat o diviziune între credincioși. La o
conferință din noiembrie 1855, subiectul a fost luată în considerare
pentru o zi întreagă de Sabat. La cerere, J.N. Andrews a făcut un studiu
aprofundat asupra subiectului şi a pregătit un articol în care EL ARĂTA
CĂ CELE DOUĂSPREZECE ORE DIN TIMPUL LUI HRISTOS NU
ERAU ORE DE ŞAIZECI DE MINUTE, PENTRU CA ACEST SISTEM A
FOST ADOPTAT CU MULŢI ANI MAI TÂRZIU. FOME 149.1

Biblic ora reprezintă a douăsprezecea parte din zi (nu ziua de 24 ore, ci
perioada de lumină). Orice zi are douăsprezece ore indiferent de
anotimp, indiferent de lungimea zilei sau a nopţii.



Cum este ziua(nu ziua în sensul de 24 ore, ci ziua partea de lumină)
definită în Biblie?

Gen 1:3-5 Fidela
3 Şi Dumnezeu a spus: Să fie lumină! Şi a fost lumină. 4 Şi Dumnezeu a
văzut lumina, că era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5 Şi DUMNEZEU A NUMIT LUMINA ZI ŞI ÎNTUNERICUL L-A NUMIT
NOAPTE. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua întâi.

Încă de la început ziua este definită ca fiind lumină. De asemenea
menţionează că "Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric", deci a
despărţit ziua de noapte pentru că "a numit lumina zi şi întunericul l-a
numit noapte". Ziua a fost creată dinainte de aştrii cereşti şi de
asemenea despărţirea între zi şi noapte. Din aceste prime versete s-ar
înţelege că noaptea începe cu absenţa luminii.

Gen 1:14-19
14 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(adunări solemne) şi pentru zile şi ani; 15 Şi ei să fie ca
luminători în întinderea cerului pentru a da lumină peste pământ. Şi aşa
a fost. 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. 17 Şi Dumnezeu i-a pus în întinderea
cerului pentru a da lumină peste pământ, 18 Şi pentru a stăpâni peste zi
şi peste noapte şi SĂ DESPARTĂ LUMINA DE ÎNTUNERIC; şi
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19 Şi a fost o seară şi o
dimineaţă: ziua a patra.

Din ziua a patra Dumnezeu a introdus corpurile cereşti dându-le
următoarele roluri:
- "a despărţi ziua de noapte"
- "să fie pentru semne"
- "pentru adunări solemne"
- "pentru zile şi ani"
- "pentru a da lumină peste pământ"
- "pentru a stăpâni peste zi şi peste noapte"
- "să despartă lumina de întuneric"

În versetul 16 cuvintele "el a făcut" (vorbind de stele) au fost adăugate
de traducător. Fără acestea versetul ar fi:



Şi Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare pentru a
stăpâni ziua şi luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; de
asemenea stelele.

Sensul se schimbă, înţelegând că şi stelele au fost făcute pentru a
stăpâni noaptea, după cum reiese şi din versetul:

Psa 136:9 Fidela
Luna și stelele să stăpânească noaptea; că a lui milă dăinuiește pentru
totdeauna.

A stăpâni nu înseamnă a determina, luna nu determină timpul nopţii deşi
o stăpâneşte, căci ea este vizibilă si pe timp de zi. Sensul este de a fi
cea mai puternică lumină. Pe timp de zi soarele este cel mai puternic
luminător deşi se poate vedea uneori şi luna pe cer. Pe timp de noapte
luna este cel mai puternic luminător, dar în perioadele nopţii când nu se
vede luna, stelele sunt cei mai puternici luminători. În acest fel şi luna şi
stelele stăpânesc noaptea. Înţelegând acest lucru se poate da la o parte
preconcepţia că soarele ar determina cumva perioada de zi. Lumina
apare înainte de răsărit.

Din lista de roluri date luminătorilor sunt două roluri care sunt
echivalente, "a despărţi ziua de noapte" şi "să despartă lumina de
întuneric" pentru că "Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul l-a numit
noapte".

Doar stelele fac această despărţire. Răsăritul soarelui nu este doar un
eveniment celestial, acesta depinde şi de relief. În spatele unui munte
automat soarele va răsări mai târziu în timp ce poate cu cateva sute de
metri distanţă, unde soarele nu este obscurat de relief, acesta va răsări
mai devreme.

Conform scrierilor Spiritului Profetic stelele se văd doar noaptea:

Precum stelele cerului, care apar doar noaptea, aceşti credincioşi vor
străluci când întunericul acoperă pământul... Ev 706.4; PK 188.2 etc.

Neh 4:21-22 Fidela 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.

Munca avea loc ziua, de la ridicarea dimineții până când stelele apăreau.



Ce se întâmplă cu locurile din Biblie unde ziua (de 24 ore) este definită
ca fiind de la apus la apus, sau locurile de unde s-ar înţelege că timpul
de lumină este determinat de răsărit?

De exemplu:
2Sa 23:4 Fidela
Și el va fi ca lumina dimineții, CÂND SOARELE RĂSARE, o dimineață
fără nori; ca iarba nouă încolțind din pământ prin strălucire puternică,
după ploaie.

Jdg 9:33 Fidela
Și va fi astfel: dimineața, imediat ce SOARELE A RĂSĂRIT, să te scoli
devreme și să te așezi asupra cetății; și, iată, el și poporul care este cu
el, vor ieși împotriva ta, atunci le vei face după cum vei găsi de cuviință.

Job 9:7 Fidela
Care poruncește soarelui iar el nu RĂSARE; și sigilează stelele.

Termenul folosit din care s-a tradus "a răsări" ("zârach" Strong H2224)
se traduce "a străluci, a iradia, a trimite raze..."

De exemplu acelaşi cuvânt este folosit şi în următoarele cazuri:
Isaia 60:2 Fidela
Căci, iată, întunericul va acoperi pământul şi întunericul gros poporul; dar
DOMNUL VA RĂSĂRI peste tine şi gloria lui va fi văzută peste tine.

Aici "zârach" se traduce defapt "a străluci".

Isa 58:10 Fidela
Şi dacă îţi întinzi sufletul spre cel flămând şi saturi sufletul chinuit, atunci
lumina ta se va ridica în întuneric şi întunecimea ta va fi ca amiaza;

Aici termenul "zârach" a fost tradus "se va ridica", dar de asemenea s-ar
traduce tot "va străluci".

Lev 23:32 Fidela
Acesta să fie pentru voi un sabat al odihnei și să vă chinuiți sufletele, în
ziua a noua a lunii, la apus, de la apus la apus, să vă sărbătoriți sabatul.

Sau în Cornilescu:

Lev 23:32 VDC Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, şi
să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în



seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.

Cuvântul care a fost tradus ca "apus" sau "seară" este "ereb", codul
H6153 în concordanţa Strong. Este acelaşi cuvânt folosit în Geneza
pentru a descrie "seara" şi se traduce ca "noapte", sau "crepuscul" -
desemnează perioada de timp de după apus până la întuneric total.

Există foarte multe exemple, Cuvântul trebuie studiat cu dicţionare de
ebraică şi greacă şi cu concordanţă.

Între evrei acest lucru este cunoscut. De exemplu Alfred Edersheim, un
evreu convertit la creştinism, cunoscut autor, descrie:

Pregătește Paștele! (Matei 26:17-19; Marcu 14:12-16; Luca 22:7-13;
Ioan 13:1.) Când trădătorul s-a întors din Ierusalim miercuri după-
amiaza, Paștele, în popular și canonic, deși nu în sens biblic, era
aproape la îndemână. A început pe data de 14 Nisan, adică DE LA
APARIȚIA PRIMELOR TREI STELE MIERCURI SEARA, seara celei de-
a 13-a zi, și s-a încheiat cu PRIMELE TREI STELE JOI SEARA în ceea
ce fusese a 14-a zi din Nisan. - LTJMB5 138.1

Acest fapt poate fi uşor cercetat şi în istorie, cu nişte simple căutări pe
internet.

De ce au considerat adventiştii până în prezent că ziua durează de la
apus la apus?

Pentru o perioadă de aproximativ zece ani, adventiștii de ziua a şaptea
au ţinut Sabatul de la 6 seara vineri, la 6 seara sâmbătă. Joseph Bates,
în primul său pamflet despre perpetuitatea Sabatului din a patra poruncă,
publicat în 1846, a dat motive pentru presupusul sprijin scripturistic
pentru respectarea Sabatului în acest fel. A citat pilda muncitorilor din
vie, din care ultimul grup fusese chemat la „a unsprezecea oră” a zilei și
a avut de muncit doar o oră. Socoteala a fost făcută cu ei „când seara a
venit”. Matei 20: 6, 8, 12. Comparând aceasta cu întrebarea lui Hristos,
„nu sunt douăsprezece ore în zi?” El a susținut că „seara” a început cu a
douăsprezecea oră, sau ora șase, socotind timpul ecuatorial sau
începutul anului sacru. Respectul pentru anii și experiența sa și viața lui
evlavioasă ar fi putut fi principalele motive pentru care i s-au acceptat
concluziile fără a face alte investigații. 1T 713.2

Domnul Bates nu a fost de acord cu unii dintre frații săi pentru o



perioadă. El susținuse că Sabatul începe la ora șase seara și că sensul
real al cuvântului „seară” este „sfârșitul celei de-a douăsprezecea oră a
zilei”. Fără un studiu special, James White și majoritatea credincioșilor
timpurii au acceptat această părere. Dar unii din Baptiștii de Ziua a
Șaptea, care până atunci țineau Sabatul de la apusul soarelui până la
apusul soarelui, au acceptat credința și și-au menținut practica. Alții au
pus sub semnul întrebării și a existat o diviziune între credincioși. La o
conferință din noiembrie 1855, subiectul a fost luată în considerare
pentru o zi întreagă de Sabat. La cerere, J.N. Andrews a făcut un studiu
aprofundat asupra subiectului şi a pregătit un articol în care el arăta că
cele douăsprezece ore din timpul lui Hristos nu erau ore de şaizeci de
minute, pentru ca acest sistem a fost adoptat cu mulţi ani mai târziu. El a
arătat în continuare greutatea probelor din Scriptură ca fiind în favoarea
timpului de apus. Ca urmare a acestei prezentări, majoritatea fraților au
favorizat adoptarea acestui plan și, deși a luptat cu seriozitate timpul de
apus, domnul Bates, cu adevărata curtoazie creștină, a cedat voinței
majorității. Această uniune de credință și practică a fost consolidată de
faptul că în timpul unei slujbe de rugăciune, în ziua următoare acestei
discuții, doamnei White i s-a arătat în viziune că au ajuns la concluzia
corectă.FOME 149.1

Când pionierii au ajuns divizaţi asupra acestui subiect, l-au comisionat
pe Andrews, cel mai bun erudit al lor, să studieze subiectul. Notăm
finalul studiului său:

Nota de închidere a lui Andrews:
"The Review and Herald" 12/04/1855
"Rezultatul investigației este convingerea fermă că începerea și
încheierea fiecărei zile este marcată de apusul soarelui. Se va întreba de
ce nu s-a ajuns la această concluzie mai devreme? Răspunsul este
următorul: subiectul nu a fost investigat în profunzime pînă acum. "
Nota este datată: "Battle Creek, Mich., 12 noiembrie 1855."

 James White, Review and Herald, 25 februarie 1868
"Acest articol, însă, înainte de a apărea în Review, a fost citit la
Conferința de la Battle Creek în jurul aceluiași timp, iar subiectul a fost
discutat în Review and Herald din 4 decembrie 1855"

Constatările lui Andrews au fost citite mai întâi la conferință în 1855
înainte de a fi publicate.

Ellen G. White - Messenger to the Remnant pagina 35
La încheierea conferinței de la Battle Creek menționată mai sus, miniștrii
și alții interesați în special de cauză au avut un sezon special de



rugăciune pentru prosperitatea cauzei, iar în această întâlnire doamna
White a avut o viziune, în care i s-a menționat și de apusul soarelui.
[Testimonies for the Church 1: 116.] Aceasta a rezolvat problema cu
fratele Bates și alții, iar armonia generală a rămas între noi în acest
punct. "- James White, Review and Herald, 25 februarie 1868, p. 168,
col. 2. EGWMR 35.7

După studiul lui Andrews sora White a primit o viziune. Se pare că
această viziune i-a condus pe pionieri la înţelegerea că Andrews
concluzionase corect în studiul său, ziua fiind de la apus la apus.

Viziunea sorei White este următoarea:

Spiritual Gifts Volume 4b pagina 3
Am văzut că era chiar așa: "De la seară la seară veți sărbători Sabatul
vostru". A spus îngerul: "Luați cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l, înțelegeți și
nu vă puteți înșela, citiți cu atenție și veți găsi acolo ce este seara și când
este." L-am întrebat pe înger dacă nemultumirea lui Dumnezeu a fost
asupra poporului Său pentru începerea Sabatului așa cum au facut-o.
Am fost îndreptata înapoi la prima înălțare a Sabatului. Am urmarit pe
poporul lui Dumnezeu până în această perioadă și nu am văzut că
Dumnezeu era nemulțumit sau încruntat asupra lor. Am întrebat de ce a
fost așa, că în această zi târzie trebuie să schimbăm timpul de începere
a Sabatului. A spus îngerul: "Veti intelege, dar nu inca, nu încă." A spus
îngerul: "Dacă vine lumina și lumina aceea este lăsată la o parte sau
respinsă, atunci vine condamnarea și încruntarea lui Dumnezeu, dar
înainte de a veni lumina, nu există păcat, căci nu este nici o lumină
pentru ca ei să respingă". Am văzut că a fost în mintea unora că Domnul
a arătat că Sabatul a început la ora șase, când am văzut doar că a
început "seara" și s-a dedus că era chiar la șase. Am văzut că slujitorii lui
Dumnezeu trebuie să se adune împreună, să strângă rândurile. 4bSG
3.3

Cumva pionierii au concluzionat că această viziune a confirmat studiul lui
Andrews, dar în viziune îngerul spune "Luați cuvântul lui Dumnezeu,
citiți-l, înțelegeți și nu vă puteți înșela, citiți cu atenție și veți găsi acolo ce
este seara și când este." De asemenea el a mai spus "Veti intelege, dar
nu inca, nu încă." Tot ce a spus îngerul a fost să îndemne la mai mult
studiu, în nici un caz o confirmare a studiului lui Andrews. Totuşi pionierii
au tras această concluzie şi subiectul nu a mai fost studiat.

De ce nu a dat Domnul o altă viziune sorei White pentru a-i corecta?

Răspunsul vine de la James White:



Ellen G. White: Volume 1 - The Early Years: 1827 - 1862
Review and Herald, 25 februarie 1868
Nu pare să fie dorința Domnului de a-Și învăța poporul prin darurile
Duhului asupra subiectelor Bibliei, până când slujitorii lui nu caută cu
sârguință în cuvântul Său. 1BIO 325,3

Acesta este şi motivul pentru care Domnul i-a lăsat să ţină Sabatul de la
6 seara până la 6 seara, timp de 10 ani de zile. Acest subiect nu a fost
studiat, prin urmare Domnul nu a dat nici o viziune sorei White. Abia
după ce au apărut divergenţe între ei, fapt ce a condus la studiul lui
Andrews, abia după studiul său Domnul Isus a dat o viziune sorei White
în care îndemna la un studiu mai aprofundat. Deşi au pus pe cel mai bun
erudit al lor, Andrews, să studieze acest subiect, ar fi fost necesar un
studiu de grup, cu post şi rugăciune pentru a ajunge la adevăr în
profunzimea sa. După studiul fratelui Andrews şi viziunea sorei White
subiectul nu a mai fost abordat, deci nu a mai existat nici un motiv ca
sora White să primească o altă viziune.


