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Durata zilelor Creaţiei 

 

 
                                                                                        Pr. Dan Bădulescu 

 

„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul…  

       Carele a grăit prin prooroci” 

 

 

…dintre care Moise a strălucit în mod deosebit. El ne-a lăsat 

începutul Scripturii, Cartea Facerii, acea Alfa cu care începe 

revelaţia dumnezeiască: facerea lumii şi a omului. Cele relatate în 

primul capitol au putut fi crezute întocmai şi fără şovăială, limbajul 

este limpede şi lesne de înţeles tuturor creştinilor. 

Problemele de interpretare s-au ivit în timpurile mai recente, 

şi anume, în zorii apariţiei ştiinţei moderne, sec. XVII în apus. 

Acolo au început să apară treptat o nouă (astro)fizică, o nouă 

chimie, biologie, cronologie, antropologie, care rând pe rând au 

emis ipoteze şi teorii care contraziceau şi contrazic revelaţia. Ne 

vom ocupa acum de durata zilelor Creaţiei. 

 

Cum spuneam, până atunci lucrurile au părut clare şi 

tâlcuirile Părinţilor şi Scriitorilor bisericeşti dovedesc cu prisosinţă 

acest lucru: ele au fost toate egale între ele şi au durat 24 de ore, 

aceleaşi ca şi cele de azi! Căderea omului în păcat
1
 a adus cu 

adevărat moartea în creaţie, dar nu a afectat, aşa cum se afirmă mai nou sub influenţa unor curente neo-

protestante creaţioniste, spaţiul şi timpul iniţial al cosmosului. 

 

Să luăm câteva exemple concrete: 

 

„«Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.» 

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să nu se amestece lumina cu întunericul, ci să stea separate 

una de alta. Le-a despărţit şi le-a separat foarte mult una de alta… 

Acum, după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare şi când soarele 

străluceşte în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră 

pământului. Atunci, la început, ziua şi noaptea nu se datorau mişcării soarelui, ci se făcea zi şi urma 

noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început şi când iarăşi se retrăgea, potrivit 

măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron) 

La fel spune şi Sfântul Ioan Damaschin. 

 

Influenţele apusene amintite au pătruns, după cum era într-un fel şi normal, având în vedere 

înrudirea culturală, duhovnicească şi etnică a popoarelor din Europa, şi în spaţiul Răsăritului ortodox, şi 

anume la sfârşitul secolului XX. Astfel în teologia „academică” s-a introdus duhul ştiinţei „acestui 

                                                 
1
 Oricând s-ar fi produs aceasta, în această privinţă nu există un consens şi o învăţătură clară şi dogmatică, ci doar păreri 

personale, vezi Hronograful 

http://www.scribd.com/doc/100759955/hronograf
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veac” după cum se mai spune, adică ştiinţa seculară, laică, profană. În cazul de care ne ocupăm, în 

privinţa cuvântului „zi” pus între ghilimele, se consideră de către cei mai mulţi profesori (şi evident de 

către studenţii lor) a fi o exprimare metaforică ce ar corespunde cu „erele geologice”, o rătăcire 

contrară Scripturii şi Sfinţilor Părinţi care nici n-au auzit de aşa ceva: 

 

„«Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte». Iar dela începutul zilei până 

la ziua cealaltă, este o zi şi o noapte. Scriptura a spus: «Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, ziua 

întâia».” (Sfântul Ioan Damaschin Dogmatica) 

„«Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă»,  adică durata unei zile şi a unei nopţi…  

  «Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, zi una»  

A spus «una»,  

- sau pentru că voia să determine măsura zilei şi a nopţii, unind timpul zilei şi al nopţii, ca să 

plinească durata celor douăzeci şi patru de ore ale unei zile, care cuprinde negreşit şi ziua şi noaptea, 

încât chiar dacă din pricina schimbărilor mersului soarelui se întâmplă ca o zi să aibă mai multe ore ca 

cealaltă, totuşi durata celor două, a zilei şi a nopţii, să se înscrie în timpul destinat lor, ca şi cum Moise 

ar fi spus: «zi una» este durata unei zile, măsura celor douăzeci şi patru de ore; 

- sau pentru că învârtirea cerului de la un semn până la acelaşi semn se face într-o singură zi, 

încât ori de câte ori este seară şi dimineaţă în lume, potrivit învârtirii soarelui, această învârtire nu se 

face în mai mult timp, ci atât cât se împlineşte durata unei zile…” (Sfântul Vasile cel Mare 

Hexaimeron) 

„Deşi atât lumina cât şi întunericul au fost zidite într-o clipită, totuşi, atât ziua cât şi noaptea 

zilei întâi au ţinut câte douăsprezece ceasuri fiecare.” (Sfântul Efrem Sirul) 

 

„«Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric; şi a numit Dumnezeu lumina zi şi întunericul l-a 

numit noapte.» A împărţit fiecăruia locul său propriu fixându-le de la început unele hotare, pe care să 

le păzească mereu neîmpiedicat. Şi orice om cu judecată poate vedea că de atunci şi până acum nici 

lumina n-a depăşit propriile ei hotare şi nici întunericul n-a călcat rânduiala sa, făcând amestec şi 

tulburare. E îndestulător numai acest lucru ca să-i facă pe cei ce vor să se îndărătnicească să asculte şi 

să se supună cuvintelor dumnezeieştii Scripturi, să imite şi ei rânduiala acestor stihii, a luminii şi a 

întunericului, care păzesc neîmpiedicat drumul lor şi nu depăşesc măsurile proprii, ci îşi cunosc propria 

lor natură. 

 A numit o zi sfârşitul zilei şi sfârşitul nopţii, ca să fie o ordine şi un şir în cele văzute, şi ca să 

nu fie nici un amestec… 

Dumnezeu a numit sfârşitul luminii seară, iar sfârşitul nopţii, dimineaţă; şi pe amândouă le-a 

numit zi, ca să nu ne înşelăm, nici să socotim că seara este sfârşitul zilei, ci să ştim bine că lungimea 

amândurora face o zi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii) 

 

Zilele au avut în mod de necombătut seară, dimineaţă, zi (lumină), noapte (întuneric). Iar ziua şi 

noaptea au avut negreşit 12 ore (ceasuri) fiecare, de la bun început, chiar din prima zi a creaţiei. 

Vezi în acest sens şi Sfântul Ioan Damaschin: 

 

„Ele îşi urmează fără încetare calea pe care le-a orânduit-o Ziditorul şi aşa cum le-a întemeiat, 

după cum spune dumnezeescul David: «Luna şi stelele pe care tu le-ai întemeiat». Prin cuvintele «le-ai 

întemeiat» a arătat statornicia orânduielii şi aşezării date lor de Dumnezeu. Căci le-a orânduit «la 

timpuri, la semne, la zile şi la ani».  

Pentru aceea prin soare se înfiinţează cele patru anotimpuri. Primul, primăvara, căci atunci a 

făcut Dumnezeu universul. Acest lucru îl arată şi faptul că şi până acum în acest anotimp odrăslesc 

florile. Primăvara este deasemeni anotimpul când ziua este asemenea cu noaptea. Primăvara ziua este 

de douăsprezece ore şi noaptea de douăsprezece ore.” (Dogmatica) 
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Primăvara ţine doar trei luni, iar echinocţiul de primăvară, momentul în care, potrivit Sfintei 

Tradiţii a fost făcută lumea, cât poate să ţină? O mie de … ce? 

Învăţătura ortodoxă sănătoasă mărturiseşte că acele zile de la începutul creaţiei erau chiar zile 

normale de 24 de ore, cu zi şi noapte aşa cum le cunoaştem. Echivalenţele zi = eră au fost făcute iniţial 

de eretici gnostici şi kabbalişti. Nu putem primi această posibilitate nici măcar ca ipoteză de lucru, şi cu 

atât mai puţin opinie teologică sau teologumenă. Învăţătura respectivă e de dată recentă şi nu a avut 

vreo circulaţie oarecare în Biserică, aşa cum cere definiţia teologumenei.  

Este cunoscută argumentaţia conform căreia în originalul ebraic s-a folosit pentru „zi” cuvântul 

„yôm” care ar mai putea însemna şi „eră”. Versiunea normativă în Biserica Ortodoxă ştiam că este 

Septuaginta, ori acolo s-a tradus „hme,ra”̀ (imera) iar de acolo în româneşte “zi” în absolut toate 

variantele. Cuvântul „eră” ca atare nu există în Scripturile noastre, ci se foloseşte pentru aceasta fie 

„veac” (dar aici nu în sensul strict de 100 de ani) fie „vreme”. În greaca Septuagintei pentru „eră – 

veac” există termenul de „eon”. (eon), care putea fi deci folosit cu uşurinţă dacă textul ar fi indicat aşa 

ceva. Dar nici vorbă de una ca aceasta, ci acolo sunt folosite cuvintele: „zi” „hme,ra”̀,, „noapte” „nu,kta”  
„seară”  ̀“espe,ra” şi “dimineaţă” “prwi”,., toate acestea desemnând clar o zi şi subdiviziunile ei. Cine 

mai doreşte să susţină că o „eră” se poate subîmpărţi în „”zi”, „noapte”, „dimineaţă” şi „seară”?  Iar 

aceste părţi s-au divizat dintotdeauna şi la toţi în 12 ceasuri de lumină – zi – şi 12 ceasuri de întuneric – 

noapte – evident la echinocţiu, nu vorbim acum de variaţiile din cursul anotimpurilor. Ele împreună 

dau 24 de ore, nici mai mult şi nici mai puţin! 

  ” 
Se mai întâlneşte iarăşi, adesea, o altă găselniţă, ce se vrea a fi teologumenă, ce strecoară 

alternative de compromis invocând argumente scripturistice: 

 

„Şi una ca aceasta să nu vă amăgească pre voi, iubiţilor, că o zi lângă Domnul este 1000 de ani, 

şi 1000 de ani, ca o zi.” (II Petru, III, 8).  

 

De aici ar rezulta că, cel puţin ipotetic, o zi a creaţiei a durat (ar fi putut dura) o mie de ani. 

Dacă încadrăm citatul de mai sus în contextul său, vom observa cu uşurinţă imposibilitatea şi 

absurditatea acestei presupuneri, ce nu poate fi primită nici măcar ca simplă „părere teologică”. Sfântul 

Petru reia această figură de stil familiară adresanţilor săi în noul context al proorociei sfârşitului lumii: 

  

„Căci o mie de ani înaintea ochilor Tăi Doamne, ca ziua de ieri, care a trecut. Şi straja în 

noapte; învinuirile lor ani vor fi, dimineaţa ca pajiştea va trece. Dimineaţa înflori-va şi va trece, seara 

va cădea, se va întări şi se va usca.” (Ps. 89, 4-6)
2
 

 

„Iară cele de acum ceruri şi pământul, cu acelaşi cuvânt câştigate sunt, focului păzindu-se la 

ziua judecăţii şi a pierzării oamenilor celor necuraţi. Şi una ca aceasta să nu vă amăgească pre voi, 

iubiţilor, că o zi lângă Domnul este ca 1000 de ani, şi 1000 de ani, ca o zi. Nu zăboveşte Domnul 

făgăduinţei, precum unii zăbavă socotesc, ci mult îngăduieşte la noi, nevrând ca să piară unii, ci toţi la 

                                                 
2
 Tâlcuirea Fericitului Teodoret al Cirului: 

„Şi zice că viaţa oamenilor este puţină şi dureroasă foarte, iar la Tine, Cel de-a pururi vecuitor şi veşnic, 

şi numărul cel de o mie de ani se aseamănă cu o zi, iar mai vârtos cu cea mai mică parte a nopţii. Că «strajă de 

noapte» a numit a patra parte a nopţii, cei ce li se încredinţa a străjui despărţind-o pe aceasta în patru. Şi întru a 

patra strajă a venit şi Domnul către Apostoli.” 
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pocăinţă să vie. Şi va veni ziua Domnului ca furul noaptea, întru care cerurile cu sunet se vor trece şi 

stihiile arzându-se se vor topi şi pământul şi cele dintru el lucruri vor arde de tot…  

Aşteptând şi sârguind venirea zilei lui Dumnezeu, pentru care cerurile arzându-se se vor topi şi 

stihiile, fiind arse, topi-se-vor.” (2 Petru, III, 7-12) 

 

Proorocul David vorbeşte ca o comparaţie: „o mie de ani ca ziua de ieri”.  

Sfântul Petru le vorbeşte creştinilor de atunci despre ziua judecăţii. Cine ar putea să echivaleze 

această „zi” cu 1000 de ani? Sau ziua Domnului „care va veni ca un fur noaptea”, adică va veni pe 

neaşteptate, brusc, prin surprindere, cum va putea fi aceea 1000 de ani?  

De aici şi până la hiliasm nu este decât un pas. Versetul făcea parte din îndemnul făcut de către 

Sfântul Apostol credincioşilor de a lua în serios posibilitatea venirii judecăţii, în ciuda faptului că 

trecuseră atâtea mii de ani de la facerea lumii, sau chiar de la potop. Comparaţia, este de data aceasta 

luată la modul literal! „Ca” un fur, „ca” o mie de ani, sunt figuri de stil: comparaţii, limbaj metaforic. 

Şi tocmai aceia acuzau pe tradiţionalişti de citire în cheie „fundamentalistă neoprotestantă, sectantă, 

literală, ruptă din context, etc.” a capitolului I! 

Ca să nu mai spunem că echivalenţa se face de către evoluţioniştii teişti, numai într-un singur 

sens! Dar pasajul spune limpede: o zi lângă Domnul este ca 1000 de ani, şi 1000 de ani, ca o zi. 

De altfel, chiar admiţând că nu se poate şti riguros cât dura o măsură a timpului în acele zile de 

început, acele zile au avut 24 de ore! Căci ce alt submultiplu are ziua calendaristică? Ea se împarte în zi 

(lumină) şi noapte, apoi în patru „străji” de câte 3 ore fiecare (ale zilei şi ale nopţii) şi în… 24 de ore, 

care au fiecare 60 de minute, etc. 

Echivalenţa zi-eră este cu totul inadmisibilă şi contrazice flagrant şi Scriptura şi Tradiţia. O eră 

de milioane de ani? Care deci fac sute de milioane de zile? Sau o singură zi cu o durată enormă, o zi 

lumină de milioane de ani şi o noapte la fel de lungă? Aşa ceva deja plasează această „părere teologică” 

(?) în domeniul absurdului şi ridicolului.  

Ca să fi fost acceptată ca atare, cei care au emis-o ar fi trebuit să dovedească cel puţin 

plauzibilitatea ei. Şi dacă ar reuşi acest lucru, tot nu ar fi o dovadă că lucrurile chiar au stat aşa. Fiind 

conştienţi de aceasta autorii manualelor respective menţionează că „zilele ar fi putut fi ere,… sau o zi ar 

fi putut fi 1000 de ani…”. După cum se vede la o analiză atentă, ei nu au emis nimic cât de cât plauzibil 

în acest sens. 

 

Îndrăznim a face aceste afirmaţii dure bazaţi pe tâlcuiri normative patristice la Facere, şi nu 

numai pe bun simţ personal. Iată cum descrie de ex. Matei Vlastare situaţia acelor zile
3
: 

 

„Deci când Dumnezeu a adus lumea din nefiinţă întru fiinţă, dela ziua întâia şi până la a şaptea 

a fost echinocţiu deplin , încât nici ziua, nici noaptea nu întrecea nici cât de puţin una pe alta, căci dacă 

şi ziua a patra se bucura de vederea facerii luminătorilor, totuşi acestora nu le era îngăduit ca acuma de 

a plana şi pe partea cea opusă a universului, căci soarele intrând îndată în secţiunea primă 

echinocţială a zodiacului se aşeză în gradul prim al Berbecului, iar luna se puse îndată în distanţă de 

acesta pe locul ce este lui opus diametral, trecând şi ea prin secţiunea echinocţială de toamnă, prin 

Balanţă, fără să se precipite câtuşi de puţin înaintea soarelui, precum se întâmplă să alerge cel puţin 

în timpul de acum pentru că în alt mod nu era cu putinţă să i se susţină cu stricteţe lumina cea plină, 

arătându-ne Dumnezeu că n-a făcut la început nimic nedeplin, deoarece şi toată partea lunii cea întoarsă 

către soare fiind luminată de-a întregul ne arată prin deosebirea mişcării formele cele variate ale 

luminătorilor." 

Drept aceea ambii luminători se şi mişcau împreună de o potrivă sau mai degrabă nevariat 

deodată cu universul ca şi cum ar fi aşteptat sfârşitul creării universului. 

                                                 
3
 Vezi http://www.scribd.com/doc/4022808/Cele-cinci-minuni-cereti-geocentrice 

http://www.crestinortodox.ro/cauta/HILIASM
http://www.scribd.com/doc/4022808/Cele-cinci-minuni-cereti-geocentrice
http://www.scribd.com/doc/4022808/Cele-cinci-minuni-cereti-geocentrice
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Iar în ziua a şasea se formează omul prin mâinile lui Dumnezeu, înflorind încă frumos 

echinocţiul şi fiind luna aproape asemenea cu soarele în plinirea strălucirii, căci nu se cuvenea nici ca 

omul cel dintâi, care pentru multa sa înrudire cu lumina sa numit şi de către cei înstrăinaţi de lumina 

religiei cu drept cuvânt lumină, să se facă înainte de echinocţiu, când toate erau acoperite cu întuneric, 

nici ca luminătorii lumii (să se facă înainte de acel timp), ai aceleia ce trebuia să fie supusă (omului), 

înconjurând ei acuma pentru prima oară ca nişte sateliţi pe acela ce avea să împărăţească asupra 

creaţiei, de altminterea având încă a se crea şi timpul trebuia neapărat ca ziua şi noaptea ce erau acum 

prezente să înceapă dela egalitate, pentru că aceasta şi este firesc de mai nainte, decât neegalitatea, 

precum şi averile de mai nainte, decât pierderile, învăţându-ne de aicea Dumnezeu a pune legea 

egalităţii, în care stă fiinţa virtuţilor, înaintea a toată pestemăsura şi nepotrivirea, apoi astfel după ziua a 

şaptea începând luminătorii să alerge ca din bariere deschise şi nefiind făcuţi a se mişca asemenea de 

iute s-a introdus anomalia.”  (Despre Sfintele Paşti)  

 

Răspunsul este simplu: cei care cred că „o zi a fost o mie de ani” au altă percepţie chiar şi a 

anilor, şi nu acceptă cu nici un chip vechimea de 7500 de ani, preferând revelaţiei Duhului Sfânt 

datarea ştiinţelor omeneşti. Este dreptul lor desigur, dar nu este şi învăţătura Bisericii! 

Care nu este alta decât cea a Scripturii, care se reia şi în Decalog: 

 

 „Adu-ţi aminte de ziua sâmbetei, să o sfinţeşti pre ea. Şase zile să lucrezi şi vei face toate 

lucrurile tale, Iar a şaptea zi, sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, să nu faci într-aceea nici un lucru, 

nici tu şi feciorul tău şi fata ta, sluga ta şi slujnica ta, boul tău, şi înjugătorul
4
  tău şi tot dobitocul tău, şi 

străinul cel ce locuieşte cu tine, că în şase zile au făcut Dumnezeu cerul şi pământul şi marea şi toate 

câte sunt într-însele, şi în ziua a şaptea au odihnit; pentru aceea au binecuvântat Dumnezeu ziua a 

şaptea şi au sfinţit-o pre ea.” (Ieşirea, XX , 8-11, reluat în XXXI, 17) 

 

În concluzie: 

 

Durata zilelor din Capitolul I Facerea este riguros aceeaşi ca cea din zilele noastre: 24 de ore, cu 

aceeaşi lungime.  

În primele 3 zile a existat o situaţie de echinocţiu, alternanţa întuneric-lumină fiind asigurată de 

către Însuşi Dumnezeu prin apariţia şi retragerea luminii în tot spaţiul cosmic. Durata acelor zile nu a 

depins de soare evident, dar asta nu a însemnat câtuşi de puţin că atunci nu a existat timpul, sau că 

durata era cu totul alta decât cea de azi (se presupune că mult mai mare, deşi putea fi şi mai scurtă!) 

Toate cele şapte zile sunt prototipul săptămânii şi au avut o durată egală atât între ele cât şi cu 

cele din zilele noastre. Mişcările cereşti ale astrelor (soarele) sunt aceleaşi ca timp şi spaţiu şi nu au 

suferit nicio modificare legată de păcat sau alte cauze naturale. 

 

Deoarece aceste acrobaţii teologice s-au făcut pentru a armoniza şi împăca oarecum cele de 

neîmpăcat, revelaţia cu datarea ştiinţifică, uitaţi cum arată un tabel cronologic ştiinţific al „erelor 

geologice”: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Înjugător, s. m.: animal de tracţiune 

http://stefanprocopiu.vaslui.rdsnet.ro/siteuri/geografie/resurse/IX%20I/scara%20geocronologica.PNG
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Nu face parte strict din articolul de faţă, dar ni se par instructive şi descrierile a ceea ce s-a 

petrecut în acele „ere”.  

 

După ce aţi privit cu atenţie şi ne întoarcem la Capitolul I Facere, cine va reuşi armonizarea 

celor două? Şi pentru rezolvarea acestei sarcini ingrate şi imposibile, ghiciţi unde se va umbla şi 

modifica? 

 

 

 

 


