
TIMPURILE BIBLICE ȘI FESTIVITĂȚILE SOLEMNE ALE
CREATORULUI-partea II

Atunci când poporul lui Dumnezeu va creşte în har, va avea parte de o
înţelegere tot mai clară a Cuvântului Său. El va descoperi o lumină şi o
frumuseţe nouă din adevărurile sfinte. ACEST LUCRU A FOST VALABIL
PENTRU BISERICA DIN TOATE VEACURILE, ŞI LA FEL VA FI PÂNĂ
LA SFÂRŞITUL TIMPULUI. Dar întotdeauna atunci când viaţa spirituală
se afla în declin, a existat tendinţa de a înceta înaintarea pe calea
cunoştinţei adevărului. Există unii care se mulţumesc cu lumina pe care
au primit-o deja din Cuvântul lui Dumnezeu şi care descurajează orice
altă încercare de a cerceta Scripturile în acest scop. Astfel ei devin
conservatori şi caută să evite orice discuţie. (SE 38.3)

***AM ÎNVĂȚAT ÎN PRIMA PARTE A ACESTUI STUDIU:

- De ce trebuie să respectăm Calendarul lui Dumnezeu
- ”TREBUIE SĂ CUNOȘTI ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU,
SĂRBĂTORILE, PLANUL SĂU ȘI TIMPURILE CARE MARCHEAZĂ
PROFEȚIILE ÎN CALENDARUL LUI DUMNEZEU.”- Daisy
- Eforturile inamicului pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu cunoască
Calendarul Celui Etern.
- ”AM ATACAT FESTIVITĂȚILE, CALENDARUL PROFETIC A LUI
DUMNEZEU. LUCRUL ACESTA NU ESTE CUNOSCUT. GENERAȚIILE
ACESTEA NU ÎNȚELEG ABSOLUT NIMIC. ESTE BINE.”- Daisy
- Istoria sistemului de timp ce există în această lume este babilonică.
- Dumnezeu a spus: ”NUMELE ALTOR dumnezei NU LE VEȚI
MENȚIONA, NICI NU SE VOR AUZI DIN GURILE VOASTRE.”
Calendarul babilonic conține nume de zeități păgâne.
- Calendarul lui Dumnezeu se află în Biblie și în natură. Acesta nu este
un calendar al iudeilor, ci al Marelui Creator, ca si Sarbatorile.
- Ora biblică este DINAMICĂ.
- Ziua biblică începe cu apariția stelelor sau cu dispariția luminii
soarelui.(nu doar a discului solar, ci și a luminii)
- Istoria primilor noștrii pionieri cu privire la acest studiu a rămas
suspendată.
- Domnul nu ne învață adevărurile biblice prin intermediul revelației (a
viselor și a viziunilor) până ce acestea nu se studiază intr-un mod foarte
profund.
- El poate însărcina o persoană, alta decât profetul, ca să prezinte
anumite adevăruri pe care el (acea persoană) le-a descoperit și
experimentat. Domnul în vechime a revelat adevăruri câtorva pionieri
care au fost chemați pe nume de către El, aceștia fiind: Hiram Edson,
Crosier, Jones și Waggoner , etc. Aceeași lucrare a făcut și azi.



***SĂ CONTINUĂM STUDIUL:

*****************************************
*****************************************
"GĂRZILE" (SAU "VEGHILE" SAU "STRĂJILE")
*****************************************
*****************************************
În versiunea Cornilescu sunt numite "străji", dar cum această versiune
este bazată pe textul critic, cel folosit de papalitate, vom folosi termenul
din Biblia Fidela și anume "gărzi", această versiune foloseste textus
receptus, cel folosit de protestanții de până acum.

Biblia ne spune că atât NOAPTEA cât și ZIUA sunt împărțite în GĂRZI.
GĂRZILE de noapte: Judecători 7:19 Psalmi 63:6; 90.4; 119.148;
Plângeri 2:19; Matei 14:25; Marcu 6:48; Luca 2:8; 12:38;
2Corinteni 6:5; 11:27.
GĂRZILE de zi: 1Samuel 11:11;

EXISTĂ PATRU GĂRZI DE NOAPTE ȘI PATRU PE TIMP DE ZI.
Fiecare GARDĂ cuprinde câte trei ORE BIBLICE. În mod practic, atât
ziua cât și noaptea se împart în patru părți egale, dar GĂRZILE de
noapte diferă în ceea ce privește durata de timp față de GĂRZILE de zi.

Luca 12:38 Şi dacă vine în A DOUA GARDĂ, sau vine în a TREIA
GARDĂ şi îi găseşte aşa, binecuvântaţi sunt acei robi.
+
Marcu 13:35 De aceea vegheaţi; fiindcă nu ştiţi când vine domnul casei,
seara (1), sau la miezul nopţii(1), sau la cântatul cocoşului(3), sau
dimineaţa(4);
+
Marcu 6:48 Şi i-a văzut chinuindu-se cu vâslirea fiindcă vântul era
împotriva lor; şi cam pe LA GARDA A PATRA A NOPŢII a venit spre ei
umblând pe mare şi ar fi voit să treacă pe lângă ei.

În următorul citat de Andrews, vedem cum pionierii noștrii au înțeles că
orele biblice și GĂRZILE sunt dinamice.

J.N. Andrews zice:

”ORELE DIN NOUL TESTAMENT NU SUNT ACELEAȘI CA ȘI ALE
NOASTRE.
La noi o oră este de 60 de minute și niciodată nu poate avea nici mai
mult nici mai puțin, dar în NOUL TESTAMENT ESTE A



DOISPREZECEA PARTE ÎNTRE SPAȚIUL DINTRE RĂSĂRIT ȘI APUS;
ÎN CONSECINȚĂ, ORELE ERAU MAI LUNGI SAU MAI SCURTE ÎN
FUNCȚIE DE ANOTIMP. Este adevărat că a șasea oră, care vine la
jumătatea zilei, mereu va fi la ora 12;
dar a doisprezecea oră, sau seara, va fi mereu la apusul soarelui.
Împărțirea zilei în ore nu a fost din inspirație divină ci își are originea în
păgânism”. The Review and Herald, 4 decembrie 1855, pag 77

CUM CALCULĂM GĂRZILE?

Acum mii de ani în urmă, oamenii nu aveau ceas.
Secretul lor era că priveau soarele și cunoșteau poziția lui în cele trei
momente principale ale zilei, adică: orele 3, 6 și 9 (biblice).
Împărțeau traiectoria soarelui în patru și așa știau când era timpul de
altar și de rugăciune. Așa de ușor era.
Cum se orientau noaptea? Urmareau pozitia anumitor stele si a ceea ce
noi numim Calea Lactee, care e o linie mai stralucitoare de stele pe cer,
ceva ce pare ca o limba de ceas.

Pentru noi, care dorim să calculăm în minute babiloniene, vom folosi o
aplicație pentru Android, numită „Sun Moon Times”. Această aplicație ne
arată ora aproximativă pentru răsărit și pentru apus cât și pentru
începutul biblic al zilei si sfârșitul ei. În aplicație se numesc ”Twilight
start” și ”Twilight end” și reprezintă începutul biblic al zilei și sfârșitul ei.
Acestea sunt mai mult sau mai puțin cam la o jumătate de oră babilonică
de diferență față de răsăritul și apusul discului solar.
Va trebui să întroduceți poziția (locația) GPS.
https://apkpure.com/sun-moon-times/com.infomultiverse.sunmoon

****************************************************
IMPORTANȚA SPIRITUALĂ A GĂRZILOR:
****************************************************

Am menționat în prima parte al acestui studiu că:
NOI, BISERICA, TRĂIM ÎNTR-O ÎMPĂRĂȚIE SPIRITUALĂ, ÎMPĂRĂȚIA
LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT. TREBUIE SĂ EXISTE LEGI AL
ACESTUI REGAT. LEGILE MORALE ALE REGATULUI INCLUD UN
SERVICIU RELIGIOS OFERIT SAU SACRIFICAT CU BUCURIE ȘI
RECUNOȘTINȚĂ PENTRU CREATOR. SERVICIUL RELIGIOS ESTE:
NOCTURN, ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL, LUNAR, ANUAL, JUBILAR ȘI
MILENAR.

La sfârșitul unei GĂRZI, atunci sunt momentele zilnice pentru altare și



pentru rugăciune, să zicem așa, în ultima oră a fiecărei GĂRZI, aproape
imediat înainte de a intra în cealaltă GARDĂ sau sfert din zi.

Ziua spirituală se va desfășura în felul următor:
- TRECE PRIMA GARDĂ: primele 3 ore biblice - la sfârșit este ”altarul de
dimineață”, în cea de-a treia oră.
- TRECE A DOUA GARDĂ: următoarele 3 ore biblice - la sfârșitul
acestora este ”rugăciunea de la mijlocul zilei”, în a șasea oră.
- TRECE URMĂTOAREA GARDĂ, A TREIA: următoarele 3 ore biblice -
la sfârșitul acestora este ”altarul de seară”, la ora a noua.

CELE DOUĂ ALTARE ZILNICE: sunt momentele în care Creatorul, să
zicem așa, ”deschide” o audiență și primește ÎNCHINARE revărsând în
același timp BINECUVÂNTAREA Sa. El revarsă Duhul Său mereu în
funcție de Calendarul Său, ”la timpurile stabilite”. Pe timpul zilei, avem
două momente în care primim BINECUVÂNTAREA într-o manieră
specială, adică în timpul celor două altare.
RUGĂCIUNEA: este respirația sufletului de care avem nevoie în fiecare
clipă pentru a menține viața spirituală.
RUGĂCIUNEA DE LA MIJLOCUL ZILEI: este o rugăciune mai specială
decât rugăciunea normală. Este un timp special de audiență înaintea
Creatorului dar într-un mod individual, pentru a inălța rugăciuni de
mulțumire și nu numai, deasemenea pentru închinarea individuală, în
timp ce altarele sunt publice.

Altarul include închinare și rugăciune. ÎNCHINAREA NU ÎNSEAMNĂ
DOAR RUGĂCIUNE, ci a se pleca cu fruntea până la pământ pentru
câteva secunde. Putem vedea pe cei 24 de bătrâni din Apocalipsa sau
dacă vom căuta în întreaga Biblie despre profeți și oamenii sfinți cum se
închinau, vom găsi cu singuranță același model de închinare.
Dumnezeu nu S-a schimbat și nu cere mai puțin în zilele în care tăim noi.
Noi trebuie să Îi oferim acest act de recunoștință ce Îi aparține doar
Creatorului și El va accepta aceasta doar dacă se va face din dragoste și
cu REVERENȚĂ. Dacă nu este din dragoste și nu există înțelegere cu
privire la Cine este Dumnezeu, închinarea nu va fi acceptată. Vedem
cum cei 24 de bătrâni atunci când se închină, menționează atributele lui
Dumnezeu și același lucru va trebui să facem noi atunci când ne
închinăm înaintea Lui, să recunoaștem faptul că El este Creatorul tuturor
lucrurilor, Unicul ce este demn de a I se oferi închinarea, Judecătorul,
Legislatorul, Regele, Susținătorul, Salvatorul. (”Fiindcă DOMNUL este
JUDECĂTORUL nostru, DOMNUL este LEGIUITORUL nostru, DOMNUL
este ÎMPĂRATUL nostru; EL ne va salva”. Isaia 33:22)
Asadar, aproape la sfârșitul fiecărei GĂRZI, din 3 în 3 ore trebuie să
dedicăm câteva momente Creatorului nostru pentru a menține o relație



vie cu EL. Este doar expresia exterioară, este ca o mărturie dată lumilor
ce ne privesc privind o relație interioară continuă. Aceasta nu înseamnă
că doar din 3 în 3 ore trebuie să cugetăm la El. Trebuie să cugetăm la
Fântâna Mântuirii pe cât se poate de mult.

Daisy Escalante 5.05.2018
"... apoi, acest Domn a început să-i dea îndemnuri și i-a spus:
„Citește Biblia și cartile Spiritului Profetic. Cântă cântările de laudă din
cartea de imnuri despre care știi că este cea corectă." Ea a întrebat:
"Care este?" Iar el i-a spus: „Cartea de imnuri veche.” I-a spus de
asemenea: „Lucrează din greu la câmp fără a murmura. ROAGĂ-TE DE
ȘAPTE ORI PE ZI PE GENUNCHI. Postește des. Păzește Sabatele
Mele, în fiecare zi mai mult, fii mai geloasă pentru Sabatele Mele.
Studiază sanctuarul. Nu trăi gândindu-te la viitor pentru că ce este al tău
este ”acum”. Fă bine la toți chiar și celor ce te trădează. Iubește-L pe
Dumnezeul tău mai presus de toate și poartă-te cu aproapele tău după
cum tu dorești ca el să se poarte cu tine..."

***ZECIMEA DIN TIMP:

ZECIMEA ESTE CEVA SACRU CARE APARȚINE LUI DUMNEZEU.
După principiul zecimii, noi trebuie să "DAM ZECIME DIN TOT", inclusiv
din timpul NOSTRU, adică din timpul celor 6 zile lucrătoare.
Din cele 24 de ore, aproape 2 ore și jumătate în total, sunt orele ce
trebuiesc dedicate zilnic rugăciunii și altarelor. În aceste ore nu se
include studiul biblic pentru că acesta este pentru noi și nu este o
ofrandă dăruită Domnului.
Aici intră doar ceea ce îi sacrificăm Domnului. Rugăciunea de dimineață
(cel puțin 1 oră) plus cele două altare (aproximativ 20 de minute fiecare,
adică 40 de minute în total, poate fi mai mult, in functie de cat timp avem
la dispozitie), plus rugăciunea de la mijlocul zilei (aproximativ 20-30 de
minute), plus rugăciunea înainte de a merge la somn (30 de minute),
plus rugaciunea de la miezul noptii (aproximativ 10-15 minute) tot acest
timp sacrificat în slujba lui Dumnezeu vor însuma un total de 2 ore și
jumătate sau 10% din cele 24 de ore.
Fiecare închinare, oricât de scurtă ar fi, ar trebui să fie făcută cu
REVERENȚĂ și ar trebui să aibă: o scurtă rugăciune pentru invocarea
Duhului Sfânt la început, în genunchi, apoi un imn solemn (o strofă cel
puțin dacă timpul este scurt), apoi deschiderea Bibliei, apoi în adorație
ne prosternăm câteva secunde și facem rugăciunea, apoi un alt imn
solemn (o strofă). Slujba se încheie cu o scurtă binecuvântare cu voce
tare din partea preotului. Închinarea trebuie făcută de toată lumea în timp
ce preotul face rugăciunea obligatorie.



O PARANTEZĂ pentru a explica în câteva cuvinte REVERENȚA:
REVERENȚA în fața lui Dumnezeu este o problema extrem de
importantă. Viața aceasta este o școală. Dumnezeu nu obliga, nu ne
condamna pentru ignoranta noastra de pana acum, insa El este Marele
Invatator. El vrea sa ne invete sa traim impreuna cu El. Noi ne pregătim
pentru a ne prezenta într-o zi înaintea Creatorului, față în față. Trebuie
să învățăm reverența pe acest pământ și să o practicăm, înainte de
venirea lui Cristos, așa i-a spus îngerul sorei Ellen White. Nu ne putem
prezenta în fața unui „Foc mistuitor” (Deuteronom 4:24; Isaia 33:14;
Evrei 12:29) și să supraviețuim, decât dacă avem haina de in, faptele lui
Isus, adica un mod sfânt de a trăi. Acesta este un alt studiu separat. În
câteva cuvinte „haidem să ne scoatem încălțămintea” pe „pământul
sfânt” al Sabatelor, al Sărbătorilor, la altarele zilnice și în orice moment
pe care Creatorul și l-a dedicat Lui Însuși. Eclesiastul 5: 1,2; Educație,
Capitolul 27 (Comportamentul). A ne prezenta înaintea Creatorului și a
ne închina Lui, este cel mai mare privilegiu al fiecărei ființe din univers. În
exemplul lui Uza, Nadab și Abihu, înțelegem că nu putem trata cu
ușurință lucrurile sacre. „Umblă cu grijă înaintea Lui” a fost sfatul lui
Dumnezeu.

Adevărata reverență față de Dumnezeu își are originea în adevărata
înțelegere a măreției Sale infinite și o conștientizare a prezenței Sale.
Inima fiecărui copil ar trebui să fie impresionată profund de acest
sentiment al prezenței Celui Nevăzut. Copilul ar trebui să fie învățat să
privească ora și locul rugăciunii și serviciul divin public ca fiind sfinte,
pentru că Dumnezeu este acolo. Când respectul se manifestă în
atitudine și comportament, simțământul care îl inspiră se va adânci. –
Educație, p. 242, 243 (Rugăciunea; Rg 199.3)

Eclesiastul 5:1,2
1 Păzeşte-ţi piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu şi pregăteşte-te
mai bine să asculţi decât să aduci sacrificiul proştilor, pentru că ei nu iau
în considerare că fac rău.
2 Nu fi pripit cu gura ta şi nu îţi lăsa inima să se grăbească să rostească
vreun lucru înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în cer şi tu
pe pământ; de aceea cuvintele tale să fie puţine.

Toate aceste momente sacre sunt un Templu sfânt, spiritual, in timp, al
lui EU SUNT. Înainte de a merge la Dumnezeu, să facem o scurtă
pregătire, în tăcere, să ne gândim la caracterul sfânt al lui Dumnezeu și
să-I cântăm în mintea noastră. Să ne spălăm pe mâini și pe fețe. Surorile
și fetitele să își acopere capetele (nu și fețele) cu respect și dragoste
pentru Dumnezeu în inimele lor. Îmbrăcămintea decentă este necesară
în permanență, de asemenea și la locul de muncă. Telefoanele și orice



lucruri ce pot face zgomote să fie oprite (închise dinainte)! Locul în care
facem închinarea zilnică trebuie să fie separat de celelalte, să fie doar
pentru uz sacru, la fel cum locul altarelor din trecut era ales cu mare
atenție. Locul trebuie să fie întotdeauna ordonat și curat. Biblia și cărțile
sfinte își au locul lor și nici un obiect nu trebuie așezat peste ele. Chiar
dacă ar fi un colț al camerei cu o masă mică, pentru cei care sunt mai
săraci și nu pot oferi o cameră rezervată închinării sacre pentru
Dumnezeu, acel colț al camerei nu trebuie folosit niciodată pentru
lucrurile obișnuite. Ne vom apropia cu toții de acel loc în orele sacre de
închinare, în tăcere și cu respect. Preotul va conduce mica slujbă,
alegând cu rugăciune un imn solemn, vechi, nu cu ritm de dans sau unul
sentimental sau senzual. La altare, cel puțin într-o singură strofă să I se
dea lui Dumnezeu slava, ele să nu fie centrate pe noi, ci pe El.
Rugăciunile trebuiesc făcute pe genunchi, pentru cei care pot sta pe
genunchi, restul pot sta în picioare. Să ne acoperim înaintea lui
Dumnezeu. Demonizatul gol, primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost
vindecat, a fost să se îmbrace. Inamicul a amăgit o lume întreagă să
trăiască în păcat în această privință, fără rușine, fără respect sau
reverență pentru Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este întotdeauna
opusul. Să cântăm cu vocile noastre, nu cu negative pe calculator. Cei
care știu să folosească instrumente muzicale, să le folosească cantand
NOTE INTR-UN STIL SFANT ȘI CURAT, o pot face chiar și copiii
cuminti, insa cu ordine. Serviciile divine se încheie cu o scurtă
binecuvântare din partea preotului. Noi, aici la Madison, am practicat
acest lucru timp de mai mulți ani, si la sfârșit citim de obicei
binecuvântarea din Numeri 6:23-27, sau alta din Noul Testament.

ȘTIM CĂ O ZI DE 24 DE ORE ÎNCEPE CU NOAPTEA, DE ACEEA, SĂ
ÎNCEPEM ÎN ORDINE, CU GĂRZILE DE NOAPTE.

** GĂRZILE DE NOAPTE SAU STRĂJILE DE NOAPTE:

* Prima gardă din timpul nopții, este în primele trei ore din noapte. Este
atunci când facem rugăciunea personală înainte de a merge la culcare,
în orice moment al acesteia (recomandăm aproximativ 30 de minute sau
mai mult). Este momentul în care se face analiza acțiunilor noastre
pentru ziua respectivă înaintea lui Dumnezeu.
* Din Biblie avem dovezi că miezul nopții este un timp de rugăciune
deasemenea, la sfârșitul celei de-a doua gărzi și începutul celei de-a
treia. Acea rugăciune de noapte este un timp pentru a ne vărsa sufletul
către Dumnezeu în rugăciune pentru cineva și a-I aduce laude Domnului.
* ULTIMA GARDĂ DE NOAPTE, ultimele 3 ore înainte de răsărit, sunt
orele victorioase ale celor 144.000, adică a preoților Mielului și ai Tatălui,
în acele momente ei obțin putere pentru a avea victorie în ziua în care au



intrat. Acestea sunt ore de rugăciune și studiu. În Psalmi ni se spune că
David se ruga adesea în timpul gărzilor de noapte. De asemenea, că
adevărații preoți au o lucrare de făcut pe timp de noapte. Se înțelege că
nu ca și păgânii care își risipesc energiile în prima jumătate a nopții,
mergând la culcare târziu, ci, ca și Isus care „s-a trezit devreme să se
roage”. Uneori a petrecut toată noaptea în rugăciune. Datorită reformei
sănătății și a Duhului Sfânt, acești preoți au suficientă energie vitală și nu
se îmbolnăvesc dacă petrec o noapte fără somn sau dacă petrec o parte
din noapte în acest fel, numai cu condiția de a o petrece ca o jertfă
pentru alții, pentru a salva suflete.
Psalmi 134:1 Iată , binecuvântaţi pe DOMNUL, toţi servitorii DOMNULUI
(cei 144.000), care staţi noaptea în casa (templu) DOMNULUI.
Isus a fost unul dintre aceștia. El a fost tipul celor 144.000 iar cei
144.000 vor fi copii identice ale caracterului Domnului Isus.
CARACTERUL, potrivit scrierilor Ellenei White, este totalitatea
FAPTELOR, GÂNDURILOR și SENTIMENTELOR, adică FAPTE,
CONȘTIENT și SUBCONȘTIENT. Și aceasta este o paralelă cu
Sanctuarul. Curtea reprezintă faptele, curtea mai este și pământul iar
trupul este pământesc. Locul Sfânt este conștientul. Locul Preasfânt este
subconștientul. Astăzi Domnul Cristos lucrează în mod special cu
subconștientul, astfel încât chiar și motivația gândurilor noastre să fie
sfântă înaintea Lui. Nu este suficient doar să „mă port aspru cu trupul
meu”. (1Cor9: 27), dar trebuie să urâm păcatul, după cum Dumnezeu și
Isus Cristos îl urăște.

** GĂRZIILE DE ZI:

Există două altare în fiecare zi. Unul este dimineață, iar celălalt seara.
Cel de dimineață este la sfârșitul primei gărzi a zilei, în a treia oră a
acelei zile. Închinarea de seară este la a noua oră a zilei, la sfârșitul celei
de-a treia gărzi a zilei.
La prânz este un timp special de rugăciune pe genunchi, la sfârșitul celei
de-a doua gărzi, înainte de sfârșitul primelor șase ore biblice ale zilei.

* A TREIA ORĂ DIN ZI ESTE TIMP SACRU, este timpul ALTARULUI DE
DIMINEAȚĂ. Cea de-a treia oră nu este ca în Babilon, după ce au trecut
trei ore, ci după ce au trecut două ore, adică, începe când se intră în a
treia oră. Dar în a treia oră Cristos a fost răstignit, pentru că era ceasul
jertfei de dimineață la sanctuar. PENTRU NOI ACESTA ESTE TIMPUL
ALTARULUI DE DIMINEAȚĂ. Trebuie să punem deoparte câteva
minute, 10-30 de minute, în acea oră, sau mai bine zis, în a doua
jumătate a acestei ore, să îi dedicăm Creatorului un servciu divin în
miniatură. Este ca un moment al zilei de Sabat. Un moment de închinare
printre grijile zilnice ce le avem. Nu este rugăciune, ci este ÎNCHINARE.



Trebuie să-I cântăm, apoi preotul deschide Biblia prin credință și acolo
citește câteva versete ca un mesaj de la Dumnezeu pentru fiecare
familie sau persoană (dacă vreun copil sau altă persoană dorește să
citească un verset sau să-i mulțumească scurt lui Dumnezeu, o poate
face după ce se încheie rugăciunea), după aceea ÎNCHINAREA se face
prosternându-ne câteva clipe cu fruntea la pământ în fața Creatorului.
Apoi, pe genunchi încă, rugându-ne iar preotul familiei cerând
binecuvântarea în acea zi pentru întreaga familie, rugăciunea nu ar
trebui să fie lungă. Rugăciunea lungă se face pe timp de noapte. Copiii
pot citi versete Biblice, în ordine și cu reverență dacă vor. DUPĂ ACEEA,
și nu înainte de rugăciunea preotului, poate înălța o rugăciune lui
Dumnezeu dacă se dorește, un alt membru al familiei. LA ALTARUL DE
DIMINEAȚĂ se cere binecuvântarea și Dumnezeu revarsă Duhul Său și
protecția Sa într-un mod special.
O DOVADĂ a faptului că momentul în care se aducea sacrificiul, era un
timp specific, nu orice minut din această a treia oră, ci un moment cheie,
este scris în citatul de mai jos al Ellenei White. Rețineți că Biblia spune
că adevăratele sacrificii sunt rugăciunile și laudele noastre oferite cu un
spirit smerit și o inimă zdrobita pe Stânca Veacurilor.
Vă recomandăm ca închinarea și rugăciunea principală a preotului să se
facă la sfârșitul celei de-a treia ore, între primele două gărzi. Din acest
motiv, altarul ar trebui să înceapă mai devreme, cu câteva minute, de
exemplu cu 15 minute înainte, să se cânte un imn sau mai multe imnuri
și să se deschidă Cuvântul, înainte de a oferi închinare Creatorului. Deși
citatul se referă la sacrificiul de seară, același principiu se aplică pentru
ambele servicii zilnice (altare).

EGW: Când strigătul „S-a sfârşit!” a ieşit de pe buzele Domnului
Hristos, preoţii oficiau în templu. Era ceasul jertfei de seară.
Mielul, reprezentându-L pe Domnul Hristos, fusese adus ca să
fie junghiat. Îmbrăcat în hainele sale frumoase şi pline de
însemnătate, preotul stătea cu cuţitul ridicat, asemenea lui
Avraam când era gata să-l aducă jertfă pe fiul său. Cu un
interes deosebit, poporul privea scena. Dar pământul începe să
se zguduie şi să tremure; căci Domnul Însuşi Se apropie. Cu
un zgomot puternic, perdeaua dinăuntru a templului este
ruptă de sus până jos de o mână nevăzută, permiţând mulţimii
să privească un loc ce era odată umplut de prezenţa lui
Dumnezeu. În acest loc sălăşluia Şechina. Aici şi-a manifestat
Dumnezeu slava, deasupra capacului ispășirii. Nimeni, în afară de
marele preot, n-a ridicat vreodată perdeaua care despărţea
această parte a sanctuarului de restul templului. Aici, el intra o
dată pe an pentru a face ispăşire pentru păcatele poporului.
Dar iată, perdeaua este ruptă în două. Locul cel mai sfânt din



sanctuarul pământesc nu mai era deloc sfânt. {HLL 756.6}

* A ȘASEA ORĂ DIN ZI ESTE RUGĂCIUNEA DE LA MIJLOCUL ZILEI.
Este ora când s-a făcut întuneric atunci când Cristos atârna pe cruce.
Este la jumătatea zilei sau ultima jumătate de oră de la mijlocul zilei,
adică a șasea oră. În acest moment ar trebui să ne rugăm ca Daniel, în
recunoștință și să-l adorăm pe Creator, timp de 15-20 sau 30 de minute,
în funcție de cât timp avem la dispoziție. Rugăciunile se fac mereu pe
genunchi, când putem.

* A NOUA ORA ESTE TIMPUL ALATARULUI DE SEARĂ. Începe după
ce se termină cele 8 ore biblice. Este un timp sacru. Este la fel ca și
altarul de dimineață, cu mențiunea pe care Ellen White o face cu privire
la altarul de seară. După cum am citit mai sus citatul, recomandăm ca
rugăciunea principală și închinarea să fie oferite chiar la sfârșitul orei a
noua. În acest fel, vom fi uniți ca popor, pe toată fața pământului, în
armonie.

*În Noul Testament găsim un îndemn ce ni l-a dat Pavel:
Efes.4:26 Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi; să nu apună soarele PESTE FURIA
VOASTRĂ;

G2246
Original: ἥλιος
Transliteration: hēlios
Phonetic: hay'-lee-os
Thayer Definition:
the sun, the rays of the, sun, the light of day.
soarele, razele soarelui, lumina zilei
Strong's Definition: From ἕλη helē - the sun ; by implication light: - + east,
sun.

Îndemnul se referă la un statut, potrivit căruia ziua ar trebui să se încheie
cu pace, cu o rugăciune de mulțumire pentru ziua ce a trecut și pentru
întâmpinarea următoarei zile. Aceasta se poate face în grup sau cu
familia, dacă este posibil. Chiar și legea sănătății cere acest lucru, iar
Ellen White spune că legile privind sănătatea sunt la fel de importante ca
cele Zece Porunci.
De aceea, se recomandă să ne rugăm înainte să apară întunericul și să
ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. O scurtă rugăciune de
mulțumire pe genunchi.

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ NE RUGĂM PE GENUNCHI PE ZI?
RĂSPUNS: 7 (de șapte ori)



Daisy Escalante 5.05.2018
"... apoi, acest Domn a început să-i dea îndemnuri și i-a spus:
„Citește Biblia și Spiritul Profetic. Cântă cântările de laudă din cartea de
imnuri despre care știi că este cea corectă." Ea a întrebat: "Care este?"
Iar el i-a spus: „Cartea de imnuri cea veche.” I-a spus de
asemenea(Domnul): „Lucrează din greu la câmp fără a murmura.
ROAGĂ-TE DE ȘAPTE ORI PE ZI PE GENUNCHI. Postește des.
Păzește Sabatele Mele, în fiecare zi mai mult, fii mai geloasă pentru
Sabatele Mele. Studiază sanctuarul. Nu trăi gândindu-te la viitor pentru
că ce este al tău este ”acum”. Fă bine la toți chiar și celor ce te trădează.
Iubește-L pe Dumnezeul tău mai presus de toate și poartă-te cu
aproapele tău după cum tu dorești ca el să se poarte cu tine..."

Psalm 119:164 De şapte ori pe zi te laud datorită judecăţilor Tale drepte.
Psalm 119:62 La miezul nopţii mă voi scula să îţi aduc mulţumiri datorită
judecăţilor Tale drepte.
Psalm 63:6 Când îmi amintesc de Tine pe patul meu şi meditez la Tine
în gărzile de noapte.
Psalm 119:148 Ochii mei întâmpină gărzile nopţii, ca să meditez la
cuvântul Tău.
Plângeri 2:19 RIDICĂ-TE, STRIGĂ ÎN NOAPTE; LA ÎNCEPUTUL
GĂRZILOR TOARNĂ-ŢI INIMA CA APA ÎNAINTEA FEŢEI DOMNULUI;
ÎNALŢĂ-ŢI MÂINILE SPRE EL pentru viaţa copilaşilor tăi, care leşină de
foame la capătul fiecărei străzi.

Cele șapte rugăciuni zilnice pe genunchi pot fi următoarele:
1 - rugăciune personală în prima gardă noaptea, înainte de culcare;
2 - rugăciune personală la miezul nopții, la sfârșitul celei de-a doua gărzi
spre a treia;
3 - rugăciunea personală la cea de-a patra gardă, când este timpul
nostru de devoțiune, înainte de a începe ziua, pentru că mana se strica
pe timp de zi;
4 - rugăciunea de închinare de dimineață (cea de la altar);
5 - rugăciunea personală de la mijlocul zilei;
6 - rugăciunea de închinare seara (cea de la altar).
7 - rugăciunea de noapte înainte de odihnă.

***MIJLOCUL ZILEI:

Mijlocul zilei este jumătatea exactă a luminii. Este după ce au trecut 2
gărzi.



Cu aplicația „sun-moon-times” putem calcula acest moment de
rugăciune.
https://apkpure.com/sun-moon-
times/com.infomultiverse.sunmoon/download?from=details

***MIJLOCUL NOPȚII:

Jumătatea zilei este jumătatea exactă a întunericului. Este după ce au
trecut 2 gărzi noaptea.
Cu aplicația „sun-moon-times” putem calcula acest moment de
rugăciune scăzând din 24 de ore, durata zilei de lumină biblică.

*** Exemplu:

Crepuscul de dimineață - 6:00
Răsăritul soarelui - 6:30
Apus de soare - 18:30
Crepuscul de seară - 19:00

REZULTATUL VA FI: (aveți grijă la calculul sexagesimal, vă
recomandăm să transformați orele în minute pentru a nu intra în eroare,
atunci când calculăm orele):
Ziua de lumină - 19:00 - 6:00 = 13 ore babilonice

(Ziua falsă, babilonică: 18:30 - 6:30 = 12 ore babilonice)
Noaptea biblică - 24h - 13h = 11h

(Noaptea babilonică - 24h - 12h = 12h)
Ora de lumină biblică - 13h / 12 = 13 x 60m / 12 = 780m / 12 = 65m = 1h
5m

Garda de zi - 13h / 4 = 13 x 60/4 = 195 minute = 3h și 15m
Ora de noapte biblică - 11h / 12 = 11 x 60m / 12 = 660m / 12 = 55m
Garda de noapte - 11h / 4 = 11 x 60/4 = 660m / 4 = 165 minute = 2h și
45m
A șasea oră biblică din zi - 1h 5m x 6 = 65m x 6 = 390m = 6h 30m
A noua oră biblică din zi - 1h 5m x 9 = 65m x 9 = 585m = 9h 45m

A treia oră biblică din zi văzută după ceas - 6:00 + 3:15 = 9:15
A șasea oră biblică din zi după ceas - 6:00 + 6:30 = 12:30

A noua ora biblică din zi după ceas - 6:00 + 9:45 = 15:45
A treia oră biblică nocturnă - 55m x 3 = 165m = 2h 45m
A șasea horă biblică nocturnă - 55m x 6 = 330m = 5h 30m
A noua oră biblică nocturnă - 55m x 9 = 495m = 8h 15m

A treia oră biblică nocturnă după ceas - 19:00 +
2:45 = 21:45



A șasea oră biblică nocturnă după ceas - 19:00 +
5:30 = 00:30

A noua oră biblică nocturnă după ceas - 19:00 +
8:15 = 3:15

*****************************************
*****************************************
LUNA BIBLICĂ
*****************************************
*****************************************

Luna biblică începe cu o LUNA NOUĂ.
LUNILE BIBLICE NU AU NUME, CI SUNT NUMEROTATE.
Timpul lunii noi trebuie să fie stabilit de oameni, deoarece în Leviticul 23
Creatorul a stabilit că Sărbătorile anuale trebuie să fie PROCLAMATE de
către oameni, nu de El; El a proclamat doar Sabatul săptămânal ca un
ciclu continuu care a început de la Creație. Din această cauză, LUNA
NOUĂ TREBUIE VĂZUTĂ CU O ZI ANTERIOARĂ, PENTRU A FI
PROCLAMATĂ.

Însuși numele de lună are de a face cu luna de pe cer, iar luna are un
ciclu de aproximativ de 30 de zile, exact cât durează ciclul LUNII, în cele
4 faze ale sale, dar Babilonul a făcut un haos în calendarul lui
Dumnezeu. Dacă luna revine la ciclul său la fiecare 30 de zile, NU ESTE
LOGIC SĂ ÎNCEPEM LUNA CU PRIMA FAZĂ A LUNII?
Dar Babilonul nu ține cont de acest lucru, deoarece micul corn a
schimbat Calendarul, cu UNICUL scop de a face ca oamenii lui
Dumnezeu să nu cunoască datele Sărbătorilor Sfinte și nici a lunilor noi,
atunci când trebuie să-I aducem închinare Creatorului și trebuie să nu
facem nici o lucrare servilă în acestea. În calendarul gregorian găsim
luna nouă la mijlocul lunii, în loc de început, acest lucru provoacă
confuzie.
BABEL - H894
Original: לבּב
Transliterare: bâbel
Fonetic: baw-bel '
Definiția BDB: Babel sau Babilon = "confuzie (prin amestecare)"
(CONFUZIE MIXTĂ)

ROLUL LUNII ESTE DE A MARCA INCEPEREA LUNILOR Și
ÎNCEPUTUL ANULUI ȘI ÎN ACEST MOD, PUTEM CALCULA DATELE
SĂRBĂTORILOR LUI DUMNEZEU, „MOED”, CARE SUNT TEMPUL LUI
DUMNEZEU ÎN TIMP.



H4150
Original: הדעומ דעמ דעומ
Transliterare: mô‛êd mô‛êd mô‛âdâh
Fonetic: mo-ade '
Strong Definition: Din H3259; corespunde unei denumiri, adică o oră fixă
sau un anotimp; SPECIFIC UNUI FESTIVAL; în mod convențional un an;
implicit, O ADUNARE (convocată pentru un scop definit); tehnic,
CONGREGAȚIE; prin extindere, locul de întâlnire; de asemenea, un
semn (ce a fost numit dinainte): - (semn, oră), (loc, solemn) adunare,
congregație, (fixă, solemn) SĂRBĂTOARE, (fixă), datorită),anotimp
SOLEMN (-itate), sinagogă, (fixată ) oră (fixată).

SĂ VEDEM DACĂ BIBLIA VORBEȘTE DESPRE LUNILE NOI:

2 Cronici 2:4 Iată, eu construiesc o casă Numelui DOMNULUI
Dumnezeul meu, să i–o dedic Lui şi să ard înaintea Lui tămâie dulce şi
pentru pâinile punerii înainte neîncetat şi pentru ofrande arse dimineaţa
şi seara, în SABATE şi la LUNILE NOI şi la SĂRBĂTORILE SOLEMNE
ale DOMNULUI Dumnezeul nostru. Aceasta este o rânduială pentru
totdeauna pentru Israel.

2 Cronici 8:13 După măsură hotărâtă, zi de zi, sacrificând conform
poruncilor lui Moise, în SABATE şi la LUNILE NOI şi la SĂRBĂTORILE
SOLEMNE, de trei ori pe an, în sărbătoarea azimei şi sărbătoarea
săptămânilor şi în sărbătoarea corturilor.

2 Cronici 31:3 A rânduit de asemenea porţia împăratului din averea lui
pentru ofrande arse, adică, pentru ofrandele de dimineaţă şi de seară şi
ofrandele pentru sabate şi pentru lunile noi şi pentru sărbătorile rânduite,
precum este scris în legea DOMNULUI.

Neem. 10:33 Pentru pâinile punerii înainte şi pentru darul de mâncare
neîncetat şi pentru ofranda arsă neîncetat a SABATELOR, a LUNILOR
NOI, pentru SĂRBĂTORILE RÂNDUITE şi pentru lucrurile sfinte şi
pentru ofrandele pentru păcat pentru a face ispăşire pentru Israel şi
pentru toată lucrarea casei Dumnezeului nostru.

Ps. 81:3 Sunaţi trâmbiţa la LUNA NOUĂ, la timpul rânduit, în ziua
SOLEMNEI NOASTRE SĂRBĂTORI.

Isaia 1:13 Nu mai aduceţi daruri deşarte; tămâia este o urâciune pentru
mine; LUNILE NOI şi SABATELE, CHEMAREA ADUNĂRILOR, nu le pot
suporta; este nelegiuire, chiar ADUNAREA SOLEMNĂ.



Isaia 1:14 Sufletul meu urăşte LUNILE VOASTRE NOI şi
SĂRBĂTORILE VOASTRE RÂNDUITE; ele sunt tulburare pentru Mine;
am obosit a le mai purta.

Ezechiel 45:17 Şi să fie partea prinţului să dea ofrande arse şi daruri de
mâncare şi daruri de băutură, la SĂRBĂTORI şi la LUNILE NOI şi la
SABATE, la toate solemnităţile casei lui Israel; el
să pregătească ofranda pentru păcat şi darul de mâncare şi ofranda arsă
şi ofrandele de pace, pentru a face împăcare pentru casa lui Israel.

Ezechiel 46:1 ASTFEL spune Domnul DUMNEZEU: Poarta curţii
interioare care dă spre est să fie închisă în cele şase zile lucrătoare; dar
în SABAT să fie deschisă şi în ziua de LUNĂ NOUĂ să fie deschisă.

Amos 8:5 Spunând: Când va trece LUNA NOUĂ, ca să vindem grâne? şi
SABATUL, ca să punem înainte grâu, făcând efa mică şi şekelul mare, şi
prin înşelăciune falsificând balanţele? (să avem în cont faptul că în lunile
noi nu se poate cumpăra sau vinde, la fel ca și în Sabat)

Coloseni 2:16 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;

************************************************
Luna nouă este începutul fiecărei luni.
************************************************
Daisy Escalante
"Pe 23 decembrie 2017, în vise mi s-au arătat lunile. Patru faze lunare.
Mă gândeam:„ Doamne, de ce îmi arăți aceste patru faze lunare?"
Deodată, însoțitorul meu a apărut și mi-a arătat un calendar, o pagină
dintr-un calendar. În această pagină a calendarului era scris „Nisan.” Eu
nu înțelegeam, pentru că nu sunt obișnuită să văd acele nume și să știu
ce anume înseamnă. Când am văzut aceasta, privirea s-a focalizat spre
numele ”Nisan” și el a marcat ziua 17 din acea lună. Când am văzut
numărul 17, sub el scria „lună nouă". În acel moment, mi-a spus: „NU
VREAU SĂ PIERZI NUMĂRĂTOAREA”.
În momentul în care mi-a spus că pe 17 era lună nouă, a început să
numere începând cu data de 18 și a socotit-o ca fiind ziua 1. A numărat
unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte și a căzut din nou într-un Sabat.
Apoi mi-a spus: „Să nu pierzi numărătoarea. Fiecare a șaptea zi este
ziua Mea de Sabat.” I-am spus:„ Doamne, de ce îmi menționezi acest
lucru, despre lunile noi?” Eu cum nu înțeleg aceste lucruri, mi-a spus:
„SABATELE VOR CONTINUA ÎN ACELAȘI FEL PENTRU CĂ SUNT UN



SANCTUAR ÎN TIMP, PENTRU CARE VRĂJMAȘUL NU A PUTUT,
ORICÂT ȘI-AR DORI, SĂ SCHIMBE CICLUL SĂPTĂMÂNAL DE ȘAPTE
ZILE. De aceea, profeția specifică faptul că va obliga cu închisoarea și
cu moarte și că distrugerea poporului păzitor al acesteia se va face ca să
renunțe la a mai păzi ziua sacră. LUNILE NOI SUNT ÎNCEPUTUL
FIECĂREI LUNI, DAR SABATELE MELE CONTINUĂ CA
ÎNTODEAUNA."

Subiectul acestei viziuni nu sunt Lunile Noi ci Sabatul. Chiar si dupa ce
sora Daisy intreaba iarasi despre Lunile Noi, Domnul ii raspunde vorbind
despre Sabat.
Acele pagini aratate ei sunt pagini de calendar evreiesti de pe acest
pamant. Isus nu i-a aratat doua pagini din calendarul ceresc. Acolo erau
trecute acele zile ca Luni Noi dupa parerea iudeilor, insa nu i se spune
lui Daisy ca erau corecte. Ceea ce conta era ca CICLUL SAPTAMANAL
SI SABATUL au continuat si au fost afectete.
Ls sfarsit i se mentioneaza doar, ca Lunile Noi sunt INCEPUTUL
FIECAREI LUNI. Nu i se spune ca acelea aratate acolo.

************************************************** *******************************
ÎN BIBLIE NU ESTE SPECIFICAT CÂND ANUME ESTE CONSIDERAT
A FI LUNĂ NOUĂ. DE ACEEA VOM FOLOSI METODA DIN
INSPIRAȚIA ACTUALĂ PENTRU A GĂSI ADEVĂRUL.
ÎN CONTINUARE VOM ARĂTA PRIN DATE CE NE-AU FOST LĂSATE
DE CĂTRE CREATOR, CÂND ESTE LUNA NOUĂ ADICĂ PRIMA ZI A
FIECĂREI LUNI.
************************************************** *******************************

************
22.10.1844
************

ESTE DATA DE 22 DIN A ZECEA LUNĂ DIN ANUL 1844 O ADEVĂRĂ
ZI A ISPĂȘIRII, SĂRBĂTOARE SOLEMNĂ A CREATORULUI?
ÎN ACEST CAZ TREBUIE SĂ STUDEM LUNA NOUĂ, CU ZECE ZILE
ÎNAINTE.
(Unii spun că acest calcul nu a fost corect, că data este pe 23 a lunii a
noua, doar pentru faptul că în calendarul evreiesc o indica astfel. Mai jos
vom arăta că evreilor, ca tuturor bisericilor protestante căzute "le-a fost
luat sfeșnicul" , lumina înțelegerii, Apocalipsa 2: 5)

RĂSPUNS: DA, A FOST O ZIUA ADEVĂRATĂ DE ISPĂȘIRE, CHIAR
DACĂ EVREII AU STABILIT-O CU O LUNĂ ÎNAINTE, PENTRU CĂ



SPIRITUL PROFETIC SPUNE ACEASTA. MAI ÎNTÂI TREBUIE SĂ
AVEM ÎNCREDERE ÎN CUVÂNTUL INSPIRAT.

ELLEN WHITE:
Am văzut că harta profetică folosită în 1843 a fost dirijată de mâna
Domnului şi nu ar trebui schimbată, că anii şi numerele erau întocmai
cum a vrut El, că mâna Sa a fost deasupra şi a ascuns o greşeală în
unele cifre, greşeală pe care să n-o poată vedea nimeni până când El nu
avea să-Şi ia mâna. {ST 74.1}
Schema din 1844 arăta către 1843 ca fiind anul sfârșitului celor 2300 de
zile. Aceasta a fost cifra greșită (sau unul dintre numerele greșite) din
schemă și „mâna lui Dumnezeu s-a retras” când SAMUEL SNOW a
descoperit și a calculat data de 22 a celei de-a zecea lună din 1844. {ST
74.2}

ELLEN WHITE A SCRIS ÎN CARTEA CEA MAI IMPORTANTĂ (TV):
Cheia care a dezlegat misterul dezamăgirii din 1844 a fost
subiectul Sanctuarului. Acesta a adus în atenţie un sistem
complet, unitar şi armonios al adevărului, arătând că mâna lui
Dumnezeu condusese marea mişcare adventistă şi clarificând
care este datoria prezentă a oamenilor, fapt realizat prin
dezvăluirea poziţiei şi misiunii poporului Său. După cum, după
noaptea teribilă de chin şi dezamăgire, ucenicii lui Iisus s-au
bucurat „când au văzut pe Domnul”, tot aşa s-au bucurat şi cei
care îşi puseseră încrederea în a doua Lui venire. Ei aşteptaseră
ca El să Se arate în slavă, pentru a le da răsplata slujitorilor
Săi. Deoarece au fost dezamăgiţi în speranţele lor, L-au pierdut
pe Iisus din vedere şi au plâns ca şi Maria la mormânt: „Au luat
pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus”. Acum însă Îl vedeau
din nou, în Locul Preasfânt, ca Mare-Preot milos, urmând să
vină curând ca Împărat şi Eliberator al lor. Lumina din
Sanctuar a luminat trecutul, prezentul şi viitorul. Ei au înţeles
că Dumnezeu îi condusese prin providenţa Sa infailibilă. Deşi,
asemenea primilor ucenici, ei nu înţeleseseră mesajul pe care îl
transmiteau, acesta fusese corect în toate aspectele.
Proclamându-l, ei împliniseră planul lui Dumnezeu şi misiunea
lor nu fusese inutilă. Născuţi „din nou la o nădejde vie”, ei se
bucurau „cu o bucurie negrăită şi strălucită”.
Atât profeţia din Daniel 8:14, „Până vor trece două mii trei
sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit”, cât şi
solia primului înger: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă,
căci a venit ceasul judecăţii Lui” se refereau la lucrarea lui
Hristos din Locul Preasfânt, la judecata de cercetare, şi nu la
venirea lui Hristos pentru răscumpărarea poporului Său şi



distrugerea celor răi. GREŞEALA NU ERA ÎN CALCULUL
PERIOADELOR
PROFETICE, CI ÎN EVENIMENTUL CARE TREBUIA SĂ AIBĂ LOC LA
SFÂRŞITUL
CELOR 2.300 DE ZILE. Credincioşii suferiseră dezamăgirea din
cauza acestei erori, ÎNSĂ SE ÎMPLINISE TOT CE FUSESE PREZIS DE
PROFEŢIE ŞI TOT CE ÎI ÎNDREPTĂŢEA SCRIPTURA SĂ AŞTEPTE.
CHIAR CÂND
EI DEPLÂNGEAU NEÎMPLINIREA SPERANŢELOR LOR, AVUSESE
LOC
EVENIMENTUL PREZIS DE SOLIE, care trebuia să se împlinească
înainte ca Domnul să vină pentru a le da răsplata solilor Săi.
HRISTOS VENISE, DAR NU PE PĂMÂNT, CUM AŞTEPTASERĂ EI, CI,
AŞA
CUM FUSESE PREFIGURAT ÎN SIMBOL, ÎN LOCUL PREASFÂNT AL
TEMPLULUI
LUI DUMNEZEU DIN CERURI. El este prezentat de profetul Daniel
venind înaintea Celui Îmbătrânit de zile: „M-am uitat în timpul
vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit
Unul ca un fiu al omului” – nu pe pământ, ci „a înaintat spre
Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui” (Daniel 7:13).
(TV 424.2)
+
"Există un sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol pe care Domnul l-a
RIDICAT și nu omul. În el Cristos slujește în favoarea noastră, punând la
dispoziția credincioșilor beneficiile jertfei Lui ispășitoare oferită o dată și
pentru totdeauna la cruce. El a fost inaugurat ca Marele nostru Preot și a
început slujba Sa de mijlocire în momentul înălțării Sale. ÎN 1844, LA
SFÂRȘITUL PERIOADEI PROFETICE a celor 2300 de zile, A INTRAT
ÎN CE-A DE-A DOUA ȘI ULTIMA FAZĂ A MINISTERULUI SĂU
ISPĂȘITOR. Este judecata de cercetare care face parte din dispoziția
finală a tuturor păcatelor, tipificată prin purificarea vechiului sanctuar
ebraic în Ziua Ispășirii. În acea slujbă tipică, sanctuarul era purificat cu
sângele jertfelor de animale, dar lucrurile cerești sunt purificate cu jertfa
perfectă a sângelui lui Isus. QSEW 8.4
+
Până în acest punct, toate elementele precise ale profeţiei s-au
împlinit în mod remarcabil şi începutul celor 70 de săptămâni
este fără îndoială anul 457 î.Hr., iar încheierea lor, anul 34
d.Hr. Având aceste date, nu mai este nicio dificultate pentru
aflarea sfârşitului celor 2.300 de zile. Cele 70 de săptămâni –
490 de zile – fiind tăiate din cele 2.300, mai rămân 1.810 zile.
După sfârşitul celor 490 de zile, trebuiau să se împlinească încă
1.810 zile. De la anul 34 d.Hr., CEI 1.810 ANI SE ÎNTIND PÂNĂ ÎN



ANUL 1844. Ca urmare, cele 2.300 de zile din Daniel 8:14 SE
TERMINĂ ÎN ANUL 1844. La încheierea acestei mari perioade
profetice, potrivit mărturiei îngerului lui Dumnezeu, „Sfântul
Locaş va fi curăţat”. Astfel, momentul curăţării Sanctuarului –
despre care se credea în mod aproape unanim că va avea loc la
a doua venire – era stabilit cu precizie.(TV 328.2)
Miller şi colaboratorii lui au crezut la început că cele 2.300 de
zile se vor încheia în primăvara anului 1844, cu toate că PROFEŢIA
INDICĂ TOAMNA ACELUI AN. (Vezi Apendicele pentru p. 269.)
Înţelegerea greşită a acestui punct le-a adus dezamăgire şi
nedumerire celor care fixaseră mai devreme data venirii
Domnului. Dar acest lucru n-a afectat câtuşi de puţin greutatea
argumentului, care arăta că cele 2.300 de zile se încheiau în
anul 1844 şi că marele eveniment reprezentat prin curăţarea
Sanctuarului trebuia să aibă loc atunci. (TV 328.3)
+
ÎN ACEST CALCUL, TOTUL ERA CLAR ŞI ARMONIOS, cu excepţia
faptului
că în 1844 nu a fost observat niciun eveniment care să
corespundă curăţirii Sanctuarului. NEGAREA FAPTULUI CĂ CELE
2.300 DE ZILE S-AU ÎNCHEIAT LA DATA ACEEA ÎNSEMNA
ÎNVĂLUIREA
ÎNTREGII PROBLEME ÎN CONFUZIE ŞI RENUNŢAREA LA POZIŢIILE
CARE
FUSESERĂ ADOPTATE ÎN URMA ÎMPLINIRII EVIDENTE A
PROFEŢIEI. (TV 410.2)

CONCLUZIE: „EROAREA NU A FOST ÎN CALCULUL PERIOADELOR
PROFETICE” - rămâne clar că data de 22.10.1844 este data corectă a
Zilei Ispășirii.

Căutând cu rugăciune un calendar lunar autentic, un site web curat, fără
horoscop ca toate celelalte, am găsit unele diferite și serioase.
http://www.sbkmexico.com/calendarioLunar.php
https://www.timeanddate.com/moon/usa/new-
york?month=10&year=1844
http://7is7.com/otto/weekday.html

Luna Nouă în a zecea luna din 1844 a fost cu zece zile înainte de
22.10.1844, conform cu Leviticul 23, ÎN A 13-A ZI DIN LUNA A ZECEA
BABILONICĂ (o duminică). Lumina Lunii a fost, potrivit celor 3 surse
menționate mai sus:
4,22% - elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844.jpg

4,60% - ziua de 13.10



elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844%20fuente%202.jpg
3% - seara anterioară, 12.10 - se poate vedea luna
7% - de luna nouă, 13.10

elultimoclamor.org/library/newmoon/22%2010%201844%20fuente%204.jpg

Luna la 0% din cele 4 surse extrase, a fost în ziua 11.

Un alt martor este un document original din 1966 pe care îl avem în
PDF, este fotocopiat, de la Washington Naval Observatory (care se află
aproape de Maryland, unde se află sediul AZS). Acesta ne oferă luna
nouă babilonică, adică atunci când luna este la 0%. În acest fel putem ști
dacă ziua 13 este corectă, deoarece cu două zile înainte de a 13-a zi,
ziua 11.10, ar trebui să fie la 0%.
elultimoclamor.org/library/newmoon/Phases_of_the_Moon_1800_1959.pdf
Conform acestui document, luna era la 0% în data de 11, la 23:25.
Reamintim că în sistemul lumii, se trece în următoarea zi la 12 noaptea.
O altă sursă oficială: 11.10 - luna nouă babilonică (0%)
http://astropixels.com/ephemeris/phasescat/phases1801.html

PIONIERII O POT CONFIRMA
"Privind la Isus", de URIAH SMITH
Cum acele zile s-au terminat în 1844, a fost necesar să găsim a zecea zi
a celei de-a șaptea luni în calendarul iudaic din acel an;
și cum anul începea cu lună nouă după echinocțiul de primăvară,
CEA DE-A ȘAPTEA LUNĂ A ÎNCEPUT PE 12.10.1844 (la căderea
nopții, n.tr.) iar ZIUA A 10-A DIN ACEA LUNĂ A CĂZUT PE 22.10.1844.
{LUJ 215.2}

********************************************************************************
Să ANALIZĂM MAI MULTE CITATE CE AU FOST DATE PRIN
INSPIRAȚIE
********************************************************************************
LUNA NOUĂ ESTE URMĂTOAREA ZI DUPĂ CE S-A PUTUT VEDEA
PRIMA FÂȘIE DE LUMINĂ CRESCÂNDĂ (LA CĂDEREA NOPȚII). Se
poate vedea doar timp de aproximativ 1 oră, trebuie să fiți foarte atenți
când soarele coboară, pentru că în spatele lui se află luna.

*********
2017
*********
Daisy Escalante 25.08.2017



Apoi, când am auzit iarăși vocea, mi-a spus: „Zi Mondială a Postului și a
Rugăciunii, 22 septembrie 2017. Te rog, ZI-LE CĂ PE 22 SEPTEMBRIE
2017, DECLAR CĂ ESTE O ZI DE POST ȘI DE RUGĂCIUNE ÎN TOATĂ
LUMEA." După aceasta nu am mai auzit nimic. Am putut simți înăuntrul
meu că aceasta era o urgență. Nu știu ce înseamnă 22 septembrie 2017,
dar singurul lucru pe care îl pot împărtăși cu credincioșie pentru dvs.
este ceea ce, prin har, am primit.
 
NI SE SPUNE, CU ALTE CUVINTE, CĂ 22 09.2017 URMA A FI
SĂRBĂTOAREA TROMPETELOR, ZIUA LUNII NOI.

FOLOSIND UN CALCULATOR DE ILUMINARE A LUNII FOARTE BUN,
CARE ARATĂ ILUMINAREA PENTRU ORICE ORĂ:

20.09 seara - 0,7% - luna nu poate fi văzută

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.09.20/18:45/1/3

21.9 seara - 3,4% - ILUMINARE VIZIBILĂ (înseamnă că a doua zi, pe 22
este Luna Nouă, EXACT CUM I-A FOST ARĂTAT LUI DAISY)

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.09.21/18:56/1/3

22.09.2017 - Luna 6% (în timpul zilei, la răsăritul lunii) LUNĂ NOUĂ

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.09.22/09:35/1/3

SĂ EXAMINĂM CALENDARUL IUDEU DIN 2017, calculat la Ierusalim:
http://elultimoclamor.org/librery/newmoon/hebcal_2017.pdf

Evreii au avut prima zi a anului pe 28.03 (0,4% în Ierusalim, în scădere)
În seara precedentă, pe 27.03, luna era tot în scădere, cu 0,5%
luminozitate.

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2017.03.27/16:42/1/3

Evreii au avut de Sărbătoarea Trompetelor Lună Nouă): 21.09.2017
Luna pe 20.09 seara - 0,3% (la Ierusalim) - luna nu poate fi văzută (se
dovedește că nu ar fi putut fi Lună Nouă pe 21.09.
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2017.09.20/18:05/1/3

CONCLUZIE: NU PUTEM AVEA ÎNCREDERE ÎN CALENDARUL
EVREIESC.



*********
2018
*********
Daisy Escalante 05.01.2018, 2/3 (Model din anul 2015)
"Dragi frați, acum vreau să vă arăt modelul calendaristic pe care mi l-a
arătat. Mi-a arătat două pagini calendaristice. UNA DIN 17.03.2018, AICI
ESTE CÂND LUNA NOUĂ ÎNCEPE SAU LUNA ÎNTÂI DE NISAN,
vorbind despre calendarul lui Dumnezeu, mi-a arătat pagina LUNII
06.04.2019, CARE ESTE DE ASEMENEA ÎNTÂI DE NISAN, CARE
ESTE LUNĂ NOUĂ SAU ÎNCEPUTUL PRIMEI LUNI. Deci, căutând în
calendar data de 17.03.2018, aceasta este LUNĂ NOUĂ. DAR DIN
URMĂTOAREA ZI ÎNAINTE, ZI CARE ESTE 2 DE NISAN, ÎNGERUL A
NUMĂRAT ACEA ZI CA FIIND PRIMA ZI, iar eu am numărat 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Apoi, ziua a șaptea a căzut pe 8 Nisan, care este o zi de Sabat,
care, în calendarul gregorian ar veni pe 24.03.2018. Când am mers la
cealaltă pagină pe care am văzut-o acolo, 06.04.2019, scria ”1 Nisan”.
Pentru că mi s-a arătat că era luna Nisan pe acea pagină și, în același
timp, era luna lui aprilie, numărând lunile așa cum le cunoaștem. Așadar,
acolo mi-a fost indicat că acel 6.04.2019, era 1 Nisan, LUNĂ NOUĂ,
ÎNCEPUTUL ANULUI în Calendarul lui Dumnezeu și să număr 7 zile în
continuare începând cu 2 de Nisan. Așadar, am început să număr 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 și am ajuns la 8 de Nisan, care este 13.04.2019 și acolo mi-a
spus: „ACESTA ESTE SABATUL DOMNULUI, SĂ NU ÎL PIERZI. SĂ NU
PIERZI ACEST TIPAR PENTRU CĂ ATÂT ÎN 2018 CÂT ȘI ÎN 2019,
ATÂT CALENDARUL IUDEU CÂT ȘI CEL GREGORIAN, SE VOR UNI
PENTRU CĂ ALTFEL NU SE VA PUTEA DA LEGEA DUMINICALĂ
IMINENTĂ PENTRU TOATĂ LUMEA”

Data lunii noi afișată în 2018 este 17.03.2018. Vom vedea dacă este
adevărat.
Calendarul ce i-a fost arătat, este evreiesc, vom arăta luna în Ierusalim.

VOM UTILIZA 2 CALCULATOARE DIFERENTE CARE COINCID:
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/
https://www.timeanddate.com/moon/israel/jerusalem?month=3&year=2018

Pe 16.03.2018 seara - 1,1% încă scade (ar fi trebuit să crească cu 1.7-
2%, pentru ca acest calendar să fie corect)
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.16/15:34/1/3

SĂ CĂUTĂM ADEVĂRATUL ÎNCEPUT DE AN:
Pe 17.03 seara - 0.1% în scădere



https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.17/16:42/1/0

Pe 18.03 seara - cu 1.5% în creștere - posibilă iluminare vizibilă

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.18/17:50/1/0
Pe 19.03 seara - cu 5,3% în creștere - posibil începutul anului (dacă nu,
a doua zi)

https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2018.03.19/18:45/1/3
REZULTĂ FAPTUL CĂ: Pe 19.03 sau 20.03 - Lună nouă - începutul
anului

CONCLUZIE: NU PUTEM AVEA ÎNCREDERE ÎN CALENDARUL
EVREIESC.

************
2019 - 1
************

ALTĂ DATĂ pentru Luna Nouă arătată în viziunea din data de
01/05/2018, este data de 06.04.2019. Vom vedea dacă este adevărat.
Calendarul ce i-a fost arătat este evreiesc, vom arăta luna în Ierusalim.

VOM UTILIZA DOUĂ CALCULATOARE DIFERITE CE COINCID
PENTRU A CALCULA:
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/
https://www.timeanddate.com/moon/israel/jerusalem?month=4&year=2019

La 5.04.2019 târziu - cu 0,3% în creștere (trebuie să fi fost cu o creștere
de 1.7-2%, pentru ca să fie corect calendarul)
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2019.04.05/18:15/1/0

VOM CĂUTA ÎNCEPUTUL REAL AL ANULUI:

Pe 6.04.2019 seara - cu 1,9% în creștere - iluminare vizibilă
https://www.mooncalc.org/#/31.78,35.2187,10/2019.04.06/19:04/1/0
REZULTATUL: 7.03 - Lună nouă - începutul anului

CONCLUZIE:
Scopul celor două pagini calendaristice este TRIPLU:
1) ESTE NUMĂRĂTOAREA SABATULUI.
2) CALENDARUL IUDEILOR NU ESTE CORECT.
Lunile noi afișate acolo au fost calculate greșit de către evrei.



Două pagini de calendar au fost date în mod intenționat cu lunile noi în
contradicție și cu Sabatele corecte, pentru a înțelege că Sabatul era
subiectul viziunii și că acele calendare pe care le-au calculat ei sunt
greșite.
3)Mișcarea Sabatelor lunare care zice că ciclurile Sabatelor se resetează
la fiecare lună și că luna începe cu o zi aparte din săptămână este o
eroare foarte mare. Sabatul săptămânal se află într-un ciclu continuu, de
altfel nu ar fi putut să coincidă datele ce ni s-au dezvăluit în acești doi ani
( numărând de la Sabatul din 2018 până la cel din 2019).

CONCLUZIE: NU TREBUIE SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN CALENDARUL
EVREIESC.

************
2019 - 2
************
Daisy Escalante 25.08.2019
"Iubiți frați, pe 25 august 2019, Domnul mi-a spus că 9 OCTOMBRIE
2019 este o zi în care El vrea ca poporul Său ce se află pe toată fața
pământului, să țină post, rugăciune și să se umilească înaintea Lui."

9.10.2019 ar fi trebuit să fie Ziua Ispășirii (a zecea zi din a șaptea lună
biblică)
Se dovedește că prima zi, Luna Nouă și Sărbătoarea Trompetelor, au
fost pe 30.09.

SĂ VERIFICĂM:
29.09.2019 - 2.3% - iluminare vizibilă

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2019.09.29/18:52/1/3
REZULTATUL: 30.09.2019 - Lună Nouă (Trompetele)

*********
2020
*********

Daisy Escalante 06.02.2020
Domnul a dat indicații surorii Daisy că cele 40 de zile de post se încheiau
în ziua de 8.04.2020. În consecință, ziua 9.04.2020 a fost prima zi de
Azime.
Se dovedește că 26.03 ar trebui să fie Lună nouă, Începutul anului.



SĂ VERIFICĂM:
În 25.03 după-amiază - 2.4% - ILUMINARE VIZIBILĂ (REZULTĂ
FAPTUL CĂ: ziua următoare, 26 este Lună Nouă, ÎN ACELAȘI FEL
CUM I S-A ARĂTAT LUI DAISY.

https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2020.03.25/19:28/1/3

***********
ANUL 31
***********
ELEN WHITE AFIRMĂ CĂ ACESTA A FOST ANUL CRUCIFICĂRII
DOMNULUI CRISTOS

Însoţit de ucenicii Săi, Mântuitorul Se îndrepta încet spre
Grădina Ghetsimani. Plină şi clară, luna din timpul Paştelui
strălucea pe un cer fără nori. Oraşul corturilor de pelerini era
cufundat în tăcere. (HLL 685.1)
+
În primăvara anului 31 d.Hr., adevărata jertfă a fost oferită pe Golgota.
Atunci catapeteasma templului a fost sfâşiată în două, arătând că se
retrăsese sfinţenia şi însemnătatea de la serviciul jertfelor. Venise timpul
să înceteze jertfele şi darurile în templul de pe pământ. (HLL 233.2)
+
La trei ani şi jumătate după botez, Hristos a fost răstignit, în primăvara
anului 31 d.Hr. Cele 70 de săptămâni, sau 490 de ani, au fost acordate
în mod special iudeilor. (TV 410.1)
+
Părea că necaz se îngrămădeşte peste necaz. ÎN A ŞASEA ZI A
SĂPTĂMÂNII, ÎL VĂZUSERĂ PE ÎNVĂŢĂTORUL LOR MURIND. (HLL
794.2)

SURSA 1: http://7is7.com/otto/weekday.html - ne da VARSTA LUNII,
adica cat % din ciclul lunar s-a consumat. Pentru a obtine luminozitatea,
se inmulteste cu 2.
10.04.0031 - 0% (1% luminozitate înainte de apusul lunii, în jurul orei
19:00)
11.04.0031 - 2-3% ( 5% luminozitate înainte de apusul soarelui, în jurul
orei 19:00) - ILUMINARE VIZIBILĂ
12.04.0031 - LUNA NOUĂ - PRIMA ZI A ANULUI BIBLIC.
SURSA 2: http://astropixels.com/ephemeris/phasescat/phases0001.html
10.04.0031 - 0%



Acum vom folosi linkurile calendarelor evreiești, pentru că ei nu au
schimbat calendarul ca Babilonul (de la Iulian la Gregorian în 1582,
pierzând un număr de zile) și ei au calculat timpul cu credincioșie.
https://www.hebcal.com/hebcal/?year=0031&v=1&month=x&yt=G&nx=on&o=on&s=on&vis=on&a=on&D=on&d=on&set=on&heb=on&c=off&maj=on&min=on&mod=on#cal
-2017-09

OBSERVĂM CĂ LUNA NOUĂ DIN 12.04.0031 A FOST UN SABAT.

REZULTATUL: ziua 14 din prima lună biblică (abib sau nisan) a fost pe
data de 25.04.0031 (A ȘASEA ZI A SĂPTĂMÂNII) - DATA CORECTĂ A
CRUCIFICĂRII LUI CRISTOS.

CONCLUZIE:

Din datele CORECTE, oferite de Creator prin intermediul surorii Daisy,
am dedus ALGORITMUL DE CALCUL CORECT. Acesta este:
 - Luna Nouă are o iluminare de 4-9% în timpul zilei (dar nu se vede, o
menționăm doar pentru că majoritatea site-urilor de calcul ale iluminării
lunare dau iluminarea de dimineața).
 
 - DAR LUNA NOUĂ ESTE STABILITĂ DACĂ ESTE VĂZUTĂ ÎN
ULTIMA ORĂ, ORA ÎN CARE APUNE SOARELE SERII PRECEDENTE.
Luna va fi vizibilă doar pentru o perioadă scurtă de timp, în jur de 30-60
de minute, înainte de a dispărea, întrucât luna este aproape de soare. În
acel moment, iluminarea trebuie să fie cuprinsă între 1,8 și 4% pentru a
putea vedea cu ochii liberi și pentru a putea PROCLAMA ziua care
începe ca fiind lună nouă.
 - De obicei iluminatul lunii oferit de site-uri este pentru iluminarea lunii
dimineața. Această iluminare este de aproximativ DE DOUĂ ORI mai
mare decât iluminarea din seara ANTERIOARĂ, care nu poate coborî
sub 1,7 sau 1,8% pentru a se putea vedea și nici nu depășește 5%.

DOUĂ ÎNTREBĂRI RĂMÂN PENTRU NOI PENTRU CALCULAREA
SĂRBĂTORILOR:
1) Unde pe planetă ar trebui calculat astăzi programul Sărbătorilor?
2) Când este prima lună nouă a anului, prima zi a anului?

Vom încerca să oferim un răspuns adevărat la aceste întrebări în partea
a 3-a studiului.

Cum se găsește poziția GPS a unei locații?



În primul rând, coordonatele GPS pot fi de mai multe feluri:
- grade, minute, secunde
- grade, zecimale
- grade, secunde, zecimale
Aplicația folosește a treia variantă si este foarte simplu de a le obține.
Este suficient a introduce doar gradele cu secundele pentru că
zecimalele pot reprezenta o disanță maxim de câțiva kilometri, ceea ce
nu afecteaza cu nici măcar un minut timpul de început si de sfărșit al
zilei.
Coordonatele se pot obține cu aplicații de telefon sau utilizând Google
Maps:
Pe computer, deschideți Google Maps. Dacă folosiți Maps în modul
simplificat, în partea de jos va apărea un fulger și nu veți putea găsi
coordonatele unei locații.
Dați clic dreapta pe locația sau zona de pe hartă.
Selectați opțiunea "Ce este aici?"
În partea de jos va apărea un card care va afișa coordonatele în grade și
zecimale.
Dați click pe coordonate și vă va arăta detaliile despre locație împreună
cu coordonatele în grade,minute,secunde în partea din stânga a
ecranului. Se iau gradele și minutele și se introduc în aplicație. Aceste
coordonate au de asemenea și puncte cardinale. N înseamna nord, S
înseamnă sud, W înseamnă vest, E înseamnă est. În aplicație veți găsi
de asemenea că trebuie introduse și acestea. De exemplu în Google
Maps aveți coordonatele : 40°29'01.6"N 3°31'56.7"W . Se intră în meniul
aplicației și se selectează introducerea locației (în engleză este: Select
Location). La latitudine în prima căsuță se introduce 40, în a doua 29.0 și
se selectează N. La longitudine în prima căsuță se introduce 3, în cea
de-a doua se introduce 31.0 și se selectează W.

Pentru android se pot folosi aplicații precum:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latitudelongitude.gpscoordinates
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates
Acestea folosesc GPS-ul telefonului și vă arată coordonatele locației în
care sunteți.

Studiul va continua în a treia parte ...

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



   escuelamadison@gmail.com
  
   Pentru a verifica citatele originale, accesați site-ul oficial și bifați limba
engleză, apoi copiați și lipiți referința în fereastra de căutare:
   https://egwwritings.org
  
   EU SUNT să vă binecuvinteze!


