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

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 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

De ce a durat atât de mult timp pentru a primi o viziune asupra acestei
chestiuni, de ce a durat ani pentru ca Domnul să-i dea lui Ellen White o
viziune cu privire la ziua biblică? James White răspunde:

Ellen G. White: Volume 1 - The Early Years: 1827 - 1862 pagina 325
Review and Herald, 25 februarie 1868
"Nu pare a fi dorința Domnului de a-și învăța poporul prin darurile
Duhului asupra întrebărilor biblice până când slujitorii lui au căutat cu
sârguință cuvântul său." 1BIO 325,3

 



 Citatul de mai sus afirmă că după ce Andrews a citit studiul său la
Conferință, au avut un sezon special de rugăciune. În timpul acelui
sezon de rugăciune, Ellen White a primit viziunea în această privință.
Observați că James White și ceilalți adventiști au considerat că studiul a
fost corect bazat pe viziunea lui Ellen White.
Să studiem viziunea lui Ellen White pentru a vedea dacă este așa:

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." 4bSG 3.3

La început, adventiștii au adoptat ideea lui Bates, că de la seară la seară
este de la ora 18:00 la 18:00. Dupa studiul lui Andrews s-a ajuns la
concluzia ca de la seară la seară este de la apus pana la apus. Dar
observați în viziunea lui Ellen White că îngerul nu spune că concluzia
este corectă, dimpotrivă, îi exortează să studieze cu atenție pentru a găsi
ceea ce este "seară" și când începe. Cu toate acestea, adventiștii au
concluzionat că acest lucru a confirmat studiile lui Andrews, ca seara
înseamnă apus. Totuși cuvantul in original pentru seară se poate traduce
ca "seară", "noapte", "apus" . De ce Domnul nu a mai dat nici o viziune
lui Ellen White asupra acestei chestiuni pentru o corecta? James White a
răspuns deja acestei întrebări, deoarece Domnul nu dorește să-i învețe
pe poporul Său prin darul profeției, până când poporul Său nu va studia
cu diligenta Cuvântul asupra subiectului specific. După studiul lui
Andrews, ei nu au ascultat îndemnul îngerului de a studia Cuvântul cu
atenție pentru a găsi ceea ce este "seara" , au considerat-o o chestiune
închisă și subiectul nu a mai fost studiat.


