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PREFAŢĂ 

Recomand neapărat a fi citită prefaţa de la KERYGMA UNU, „ADEVĂRUL NE FACE LIBERI”, O 
TRILOGIE A EVANGHELIZĂRII, unde am explicat pe larg conceptul meu de evanghelizare şi 
metodele ce urmează a fi folosite.  Aici mă voi limita numai la a arăta motivul pentru care a 
apărut această serie de predici.  Am ţinut evanghelizări cu tematica „ADEVĂRUL NE FACE 
LIBERI” în câteva ţări şi în multe comunităţi.  Nu a durat mult de la prima încercare, pentru a 
constata că tema numărul 6, intitulată „Ziua cea sfântă a lui Dumnezeu”, nu poate fi epuizată 
într-o singură predică, de aceea mi-am propus şi am realizat producerea a 7 teme numai despre 
Sabat, sub titlul general „De ce ţinem sâmbăta?  Vă explicăm!”  Iată titlurile individuale ale 
acestor teme:                                                                                                                                                          

(01) Originea Sabatului                                                                                                                                          
(02) Identificarea Sabatului                                                                                                                                
(03) Necesitatea Sabatului                                                                                                                                 
(04) Perpetuitatea Sabatului                                                                                                                                     
(05) Unicitatea Sabatului                                                                                                                                      
(06) Respectarea Sabatului                                                                                                                                      
(07) Grandoarea Sabatului  

În cadrul evanghelizărilor ţinute cu aceste teme, am constatat în rândurile membrilor un interes 
deosebit pentru studierea mai amănunţită şi aplicarea mai conştiincioasă în viaţa practică a 
adevărului despre Sabatul zilei a şaptea. 

Am prezentat acest program în cadrul unei lucrări de evanghelizare în Comunitatea Popa Tatu 
din Bucureşti în perioada 21-28 ianuarie 2012.  Centrul Media Adventist a înregistrat toate 
predicile pentru transmitere prin televiziune şi realizare de DVD-uri.   

Tuturor celor ce se vor folosi de această carte pentru pregătirea unor acţiuni evanghelistice le 
doresc succes deplin şi bucurii nemărginite. 

Pastor/evanghelist Ştefan Radu  
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ÎNDRUMĂRI CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ACESTEI CĂRŢI 

Cele 7 teme prezentate în cursul acestei cărţi cuprind învăţăturia biblică despre Sabatul zilei a 
şaptea, instituit de Dumnezeu la sfârşitul săptămânii creaţiunii şi inclus în Decalog ca a patra 
poruncă.  Fiecare temă a fost împărţită în 4 părţi şi anume:  

(01) Studiul complet                                                                                                                                            
(02) Rezumatul studiului                                                                                                                                           
(03) Diapozitive (slides) pentru proiector                                                                                                                         
(04) Microsinteză 

Prima parte a fiecărei teme cuprinde materialul întreg al învăţăturii respective.  Evanghelistul, 
fie pastor, fie membru laic, trebuie să citească de multe ori acest material şi să şi-l însuşească în 
mod temeinic, mai ales textele biblice. 

În partea a doua, care este rezumatul studiului, am cuprins ideile principale şi, pe cât posibil, 
toate textele biblice prezentate în public.  Rezumatul poate fi tipărit pe o singură pagină a unei 
coli de hârtie, apoi multiplicat şi distribuit vizitatorilor după terminarea fiecărei prelegeri, 
pentru ca aceştia să poată verifica acasă textele biblice şi să-şi însuşească ideile auzite.  Acolo 
unde comunitatea îşi poate permite, rezumatul poate fi oferit tuturor celor ce doresc.  
Niciodată să nu se înmâneze rezumatul înainte de prezentarea temei şi în niciun caz mai multe 
sau toate deodată, cu excepţia cazurilor când unele persoane părăsesc localitatea şi doresc să le 
aibă pe toate.   

Pentru uşurarea muncii evanghelistului, am defalcat materialul pe fragmente în partea a treia a 
cărţii; este vorba de selecţii şi compartimentări, nu de o reluare integrală a materialului.  Aceste 
selecţii formează textul diapozitivelor (în engleză „slides”) de prezentat pe ecran.  Este 
răspunderea fiecărui prezentator să îmbogăţească aceste diapozitive cu imagini, eventual chiar 
cu suplimente video şi cu animaţii, de asemenea să aleagă culorile potrivite pentru cuvintele 
care apar pe ecran.  Modul de expunere diferă de la comunitate la comunitate şi dacă 
prelegerea este tradusă sau nu, de aceea rămâne ca prezentatorul să decidă câte diapozitive va 
folosi.  În caz de reducere a numărului lor, trebuie atenţie să nu se renunţe la cele absolut 
necesare; pentru ascundere, se face „click dreapta” şi se apasă pe „hide”, după ce diapozitivul 
respectiv a fost selectat.  Repetarea acestui procedeu reactivează diapozitivele ascunse.   

Partea a patra a fiecărei teme am numit-o „microsinteză” şi cuprinde indicarea pe scurt a 
diferitelor elemente componente ale temei, de exemplu: mişcare în sens greşit pe I 85; 
rugăciunea lui David din Psalmul 139,23.24; numai două căi . . . .  Această microsinteză nu 
acoperă mai mult de o jumătate de pagină; ea este purtată şi folosită în exclusivitate de 
evanghelist, pentru a avea o imagine de ansamblu, succintă, a temei.  Se păstrează în Biblie şi 
trebuie citită de multe ori, chiar în minutele când se cântă înainte de începerea prelegerii.       
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TEMA NUMĂRUL 1                                                                                                                                                                              
ORIGINEA SABATULUI                                                                                                                                                 

A.  STUDIUL COMPLET 

Veneam cu maşina dinspre downtown Atlanta către casă pe I 85, cu mine fiind soţia şi cumnatul 
ei din Germania, care se afla la noi în vizită pentru o lună.  În mod normal, când mergem 
dinspre downtown către casă pe I 85, avem zgârie-norii pe partea dreaptă.  Acum erau pe 
partea stângă.   

Mirat şi confuz, la un moment dat am zis către soţia mea: „Gerda, asta nu este şoseaua I 85, 
altfel nu ar trebui să avem clădirile acestea înalte în stânga noastră, ci în dreapta.”  „Aşa este”, a 
zis soţia, „nu suntem pe I 85.”  Am ieşit de pe şosea şi am corectat direcţia.   

Nu este oare nomal ca, atunci când ni se arată că suntem pe un drum greşit, să schimbăm 
direcţia şi s-o apucăm pe calea cea bună?  Eu cred că da.  Psalmistul David chiar se ruga aşa: 
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!  Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!  
Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”  (Psalmul 139,23.24)   

Următoarele idei de bază se desprind din acest pasaj biblic:                                                                              
– Dumnezeu este rugat să cerceteze inima omului.                                                                                          
– El este chemat să-i descopere gândurile.                                                                                                            
– De asemenea, este invitat să-i spună dacă se află pe o cale rea, adică pe o cale greşită.                         
– În final, se adresează cererea ca omul care se roagă să fie condus pe calea veşniciei, adică pe 
calea cea corectă.                                                                                                                                                                                        

Se pare că aici se manifestă iniţiativa omului: neforţat, neîndemnat, nesolicitat, el înalță o   
rugăciune pentru orientare corectă, îngrijorat fiind de posibilitatea rătăcirii de la adevăr.  Sfânta 
Scriptură ne învaţă că astfel de iniţiative sunt, totuşi, în mod discret, inspirate de Duhul cel 
Sfânt al lui Dumnezeu. 

Astfel, din punct de vedere dumnezeiesc, faţă de planul mântuirii, nu pot exista decât două căi:                          
– calea cea rea,                                                                                                                                                                  
– calea veşniciei.                                                                                                                                                                

Mântuitorul Isus Hristos le-a identificat cu şi mai multă precizie, numindu-le, în Matei 7,13.14, 
– calea cea lată, 
– calea cea îngustă.                                                                                                                                                                    
 
Iată textul întreg: „Intraţi pe poarta cea strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care 
duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care 
duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.”                                                                                                                                             
 
Distingem deci:  
– calea cea rea, lată, care duce la pierzare, şi mulţi merg pe ea; 
– calea veşniciei, îngustă, care duce la viaţă, şi puţini merg pe ea.                                                                     
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Cineva a spus: „Cei ce caută adevărul nu trebuie să numere adepţii.”  Dacă mergi cu trenul de la 
Bucureşti la Braşov şi nu sunt decât 2-3 persoane în acel tren, îţi continui călătoria sau te dai 
jos?  Te urci cumva într-un tren de Constanţa pentru că acela e mai încărcat?                                         
 
Mulţimea, aşa cum declară Hristos, nu se află pe calea veşniciei, ci pe calea cea rea, lată, care 
duce la pierzare.  Aşa că nu este bine, este chiar periculos, să te iei după mulţime pentru simplul 
fapt că este mulţime.  „Unde sunt mulţi, acolo este adevărul!”  Nimic mai fals.  Numărul 
adepţilor nu este un criteriu de bună orientare.  Pe vremea lui Galileu, foarte puţini oameni 
credeau şi spuneau că Pământul este rotund, învârtindu-se în jurul soarelui.  Acum toată lumea 
ştie că aşa este.  Şi, totuşi, pe vremea lui Galileu, cei puţini aveau dreptate, iar cei mulţi greşeau.  
Nu întotdeauna mulţimea greşeşte, dar uneori da.  De aceea, mai ales în materie de mântuire şi 
de viaţă veşnică, este contraindicat să te iei după mulţime pentru că este mulţime.                                                     
 
Nu te poţi lua nici după orice minoritate, pentru simplul motiv că majoritatea poate greşi.  Ar fi 
o altă absurditate.  Pot exista grupuri religioase care umblă pe căi strâmbe.  Noi vă oferim un 
criteriu de orientare perfect:  Sfânta Scriptură, care este cartea cerului, cartea lui Dumnezeu.  În 
ea vorbeşte chiar Dumnezeu, care nu greşeşte niciodată, pentru că El este perfect.                                            
 
Vom parcurge împreună 7 studii despre Sabat şi e bine să privim cu atenţie lucrurile, pentru a le 
înţelege bine, a le accepta şi a le practica.  Promit solemn să mă conduc în mod consecvent 
după Sfânta Scriptură, cartea sfântă care există în toate bisericile, singura carte religioasă pe 
care o acceptă toate confesiunile religioase care se declară creştine.                                                         
 
Biblia a fost scrisă în limbi antice: Vechiul Testament, adică scrierile sacre produse înainte de 
naşterea Domnului Isus Hristos, a fost scris în cea mai mare parte în limba ebraică şi foarte 
puţin într-o limbă înrudită, numită aramaică.  Noul Testament, grupând laolaltă scrierile sacre 
produse după înălţarea Domnului Hristos la cer, a fost scris în limba greacă.                                              
 
Biblia a fost tradusă în majoritatea limbilor lumii şi aşa o avem şi noi, tradusă în limba română 
din acele limbi antice.  Chiar în aceeaşi limbă s-au făcut, însă, mai multe traduceri, lucru necesar 
pentru claritate, deoarece orice limbă se schimbă în permanenţă.  Eu mă voi folosi de 
traducerea preotului Dumitru Cornilescu.                                                                                                                                       
 
Toate textele biblice vor apărea pe ecran şi le veţi avea în rezumatele de o pagină pe care le veţi 
primi după terminarea studiului în fiecare seară.  Puteţi controla aceste texte în traducerea 
Cornilescu sau în oricare altă traducere.  Cei care se pricep fac bine să consulte textele în limbile 
originale, ebraică, aramaică, greacă. 
 
Există un principiu de înţelegere a Bibliei, constatat din experienţă, şi anume, nicio învăţătură 
biblică nu apare o singură dată, într-un singur text, ci în mai multe.  Un studiu înţelept va lua în 
considerare toate textele care se referă la aceeaşi învăţătură (de exemplu credinţa) şi atunci 
posibilitatea de a greşi se elimină.  Biblia este cel mai bun comentariu al ei, un astfel de studiu 
comparat va elimina necesitatea de a verifica alte traduceri sau de a consulta textele originale, 
procedee care nu sunt la îndemâna oricui. 
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Titlul general al tematicii noastre este „De ce ţinem sâmbăta?  Vă explicăm!”  Se vor prezenta 7 
teme, toate în legătură cu ziua Sabatului, adică ziua cea sfântă a lui Dumnezeu.  Aceasta este 
tema numărul 1 şi este intitulată Originea Sabatului.   

Cuvântul Sabat este de origine ebraică (shabbath = odihnă, încetare).  Dicţionarul DOOM 
(Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic), editat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Al. Rosetti” al Academiei Române şi tipărit în anul 2005, arată că se accentuează silaba finală, 
deci Sabát, iar pluralul este Sabáturi.  Dat fiind însă faptul că uzanţa generală este alta, vom 
pronunţa Sabát-Sabáte  Acesta nu este un punct de mântuire, ci de ortografie şi de ortoepie.  

Sabatul este sărbătoarea cea mai veche, tot atât de veche cât şi pământul.  Această sărbătoare 
a fost celebrată pentru prima dată de Dumnezeu, în prezenţa lui Adam şi Eva şi cu participarea 
lor.  Aşa vom afla din consultarea Scripturilor Sfinte.   

Iată raportul complet al creării lumii noastre:                                                                                                         
– În ziua întâi, Dumnezeu a creat lumina (Geneza 1,3-5).                                                                               
– În ziua a doua, Dumnezeu a creat atmosfera Pământului, numită cer (versetele 6-8).                               
– În ziua a treia, Dumnezeu a creat uscatul, mările şi vegetaţia (versetele 9-13).                                        
– În ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele (versetele 14-19).                                                  
– În ziua a cincea, Dumnezeu a creat vieţuitoarele din ape, păsările care zboară în văzduh şi 
păsările de pe pământ (versetele 20-23).                                                                                                                                                                       
– În ziua a şasea, Dumnezeu a creat vieţuitoarele de pe uscat, apoi pe Adam şi pe Eva, i-a 
căsătorit şi le-a prescris dieta (versetele 24-30).                                                                                                                                                     

La sfârşitul celor şase zile de lucru, Dumnezeu a aruncat o ultimă privire asupra tuturor  
lucrurilor pe care le crease, un control tehnic de calitate, şi a constatat că „erau foarte bune” 
(Geneza 1,31).  Ceea ce nu înseamnă că S-ar fi aşteptat la altceva, ci că S-a bucurat de lucrările 
Sale. 

Fiecare dintre cele şase zile ale creaţiunii a fost o zi calendaristică de 24 de ore, ca şi acum, nu o 
eră geologică îndelungată.  A zice altfel, ar însemna să diminuăm capacităţile şi posibilităţile 
Dumnezeului atotputernic şi să dăm şi de alte încurcături.   

„Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani şi o mie de 
ani sunt ca o zi” (2 Petru 3,8).  

Înseamnă oare că zilele creaţiunii au fost perioade de câte o mie de ani fiecare?  În niciun caz.  
În versetul citat, apostolul Petru nu expune o formulă matematică de calculare a timpului, ci 
arată, pur şi simplu, că la Dumnezeu timpul nu contează.  El este în afara spaţiului şi a timpului 
şi independent de ele, deşi, pentru noi oamenii, El lucrează în spaţiu şi în timp, iar noi, nu numai 
că lucrăm în spaţiu şi în timp, ci chiar existăm în cadrul acestor categorii filosofice, fiind limitaţi 
de ele şi depinzând de ele.    

Ar fi o mare eroare şi o desfigurare a textului biblic, cum şi o nesocotire a integrităţii lui, să 
considerăm că zilele creaţiunii ar fi avut durata de o mie de ani fiecare.  Textul scris de Petru nu 
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zice doar că, la Dumnezeu, o zi este ca o mie de ani, ci şi invers, că o mie de ani sunt ca o zi.  Mai 
mult, scriitorul nu aplică această declaraţie la creaţiune, ci la aşteptarea revenirii Domnului.   

Ar fi fost de neconceput ca zilele creaţiunii să fi fost perioade de câte 1.000 de ani fiecare, cel 
puţin din următoarele şapte motive:                                                                                                                  

(01) În cartea Genezei nu ni se spune acest lucru.                                                                                                
(02) Aşa cum am văzut, apostolul Petru nu a spus aşa ceva.                                                                           
(03) Sabatul s-a perpetuat şi apare în porunca a patra din Cele Zece Porunci cu aceeaşi durată, zi 
de 24 de ore, ca şi zilele de lucru.                                                                                                                  
(04) Dacă prima săptămână a fost alcătuită din perioade geologice lungi, ne putem întreba: 
când a apărut săptămâna scurtă, aşa cum o cunoaştem noi?                                                                            

(05) De ce ar fi făcut Dumnezeu, în Exodul 20,8-11, o paralelă între săptămâna noastră şi 
săptămâna creaţiunii, dacă nu ar fi fost nicio legătură între ele, dacă săptămâna creaţiunii ar fi 
fost mai lungă decât cea obişnuită?                                                                                                                    
(06) Plantele create în ziua a treia nu ar fi supravieţuit prin nopţi milenare până în ziua a 6-a, 
când au fost create animalele de uscat care urmau a le folosi ca hrană.                                                                   
(07) Printr-o astfel de recalculare, adică întinzând zilele creaţiunii la lungimi colosale, 
necredincioşii nu ar fi deloc satisfăcuţi sau câştigaţi.                                                                                                                                               

Iată acum două motive fundamentale pentru care e normal şi logic să credem că zilele creaţiunii 
au fost zile ca acestea de acum:                                                                                                                                                       
 
(01) Fiecare dintre ele a constat, aşa cum clar ni se spune în primul capitol din cartea Geneza, 
din „o seară şi o dimineaţă”.  Iată un exemplu din versetul 5, ultima parte: „Astfel, a fost o seară 
şi apoi a fost o dimineaţă, aceasta a fost ziua întâi.”  Deci, fiecare zi a constat dintr-o parte 
întunecoasă (seară sau noapte) şi o parte luminoasă (zi), formând împreună o zi completă de 24 
de ore.                                                                                                                                                                     
 
(02) Fiecare dintre zilele acelea a fost numită cu termenul ebraic yom, care înseamnă zi 
obişnuită, calendaristică, mai ales când este însoţită de un număr: ziua întâi, a doua etc. 

                                                          
S-ar pune întrebarea dacă Dumnezeu ar fi putut efectua creaţiunea şi într-un timp mai scurt 
decât 6 zile literale, să zicem într-o zi, or oră, un minut, o secundă sau mai puţin.  Fără îndoială, 
pentru că Dumnezeu este atotputernic – aşa cum am văzut mai înainte, la El timpul nu 
contează.  Noi avem nevoie de un anumit timp, de suficient timp, pentru a face o lucrare.  
Dumnezeu nu este supus unor astfel de limite.  Atunci, e natural să ne întrebăm: de ce în şase 
zile?  De ce nu mai repede?  Pentru că, procedând aşa cum a procedat, Dumnezeu a creat 
săptămâna.                                                                                                                              
 
Anul este timpul necesar pentru o completă revoluţie a Pământului în jurul Soarelui, pe o orbită 
eliptică, adică pe un cerc alungit, cu două focare, soarele aflându-se în unul din ele.                                                                      
 
Luna este timpul aproximativ consumat pentru succesiunea tuturor fazelor lunii, cum  
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ar fi de la o lună nouă la următoarea lună nouă, adică circa 29½ zile; din cauza aceasta, sunt 
necesare corecturi pentru ca anul calendaristic să ţină pasul cu anul solar, care durează 365 de 
zile, 5 ore, 48 de minute şi 46 de secunde.                                                                                                                            

Ziua este timpul necesar Pământului pentru a face o mişcare de rotaţie completă în jurul axei 
sale, adică 24 de ore.  

Dar săptămâna?  Ea nu are un corespondent astronomic, ci e, pur şi simplu, creaţia lui 
Dumnezeu ca atare, fără a se sprijini pe nimic din natură; şi, totuşi, iată că s-a păstrat atâtea mii 
de ani.  S-au făcut încercări de modificare a săptămânii, dar toate au eşuat.    

După ce lumea noastră a fost creată, în mod perfect, a urmat încă o zi, pentru ca săptămâna să 
fie completă, a urmat ziua a şaptea, despre care se spune în Geneza 2,1-3: „Astfel au fost 
sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.  În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea 
pe care o făcuse, şi, în ziua a şaptea, S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o făcuse.  
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de 
toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.”   

După cele şase zile de lucru, Dumnezeu S-a odihnit.  Dumnezeu Se odihneşte?  Aşa scrie aici.  
Dar, oare, Dumnezeu are nevoie de odihnă?  Oboseşte El vreodată?  Nu, niciodată!  „Nu ştii?   
N-ai auzit?  Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului.  El nu oboseşte, nici 
nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă” (Isaia 40,28).  Atunci de ce S-a odihnit?  Vom 
vedea mai departe.  Deocamdată, trebuie să subliniem ce ni s-a spus în Geneza 2,1-3 despre 
ziua a şaptea, și anume că Dumnezeu  

S-a odihnit în ea   

   a binecuvântat-o 

    a sfinţit-o                                                                                                                     

Controlaţi toată Biblia, de la o copertă la cealaltă, citiţi-o de o sută de ori cuvânt cu cuvânt, 
chemaţi în ajutor pe cel mai ilustru teolog, şi veţi constata că niciodată, absolut niciodată, 
Dumnezeu nu a anulat tratamentul pe care L-a aplicat zilei a şaptea, şi nu veţi găsi nicăieri în 
Biblie că El, vreodată, a tratat o altă zi a săptămânii la fel ca pe ziua a şaptea.   

Să examinăm pe rând cele trei verbe care descriu tratamentul aplicat de Dumnezeu zilei a 
şaptea:  

S-a odihnit: adică S-a oprit, nu a creat mai departe, a încetat lucrarea de creaţiune după 
încheierea zilei a şasea, pentru că era terminată în forma aceea. 

A binecuvântat-o: ce înseamnă lucrul acesta?  Poate gândim că a binecuvânta înseamnă a vorbi 
(a cuvânta) bine despre cineva sau despre ceva.  Nu.  În accepţiunea Scripturii, a binecuvânta 
înseamnă altceva.  Iată ce ni se spune în Numeri 6,22-27: „Domnul i-a vorbit lui Moise şi a zis: 
‚Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‚Aşa să-i binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: 
‚Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!  Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi 
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să Se îndure de tine!  Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!’  Astfel, să pună 
numele Meu peste copiii lui Israel şi Eu îi voi binecuvânta.”  A binecuvânta înseamnă, deci, a 
pune numele lui Dumnezeu pe cineva sau pe ceva, cu toate consecinţele practice posibile.   

Când a binecuvântat ziua a şaptea a săptămânii, Dumnezeu Şi-a pus numele asupra ei.  Să 
observăm textul din Exodul 20,8-11: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să 
lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, 
Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, 
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.  Căci în şase zile a făcut Domnul 
cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” 

Extragem de aici afirmaţiile următoare:                                                                                                               
– „. . . ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău . . .”;                                                                   
– „. . . în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea şi tot ce este în ele . . .”.                                                                               
Iată-L pe Creator, declarând că ziua a şaptea Îi este închinată Lui, Domnului Dumnezeu.                                            

Citim un alt text care arată apartenenţa zilei a şaptea, Isaia 58,13: „Dacă îţi vei opri piciorul în 
ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă . . .”.  Dumnezeu numeşte 
Sabatul zilei a şaptea ziua Lui cea sfântă.  Deci, ideea că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea 
implică aplicarea numelui Său asupra ei şi declaraţia că este ziua Lui.                                                                                                             
 
A sfinţit-o: înseamnă că a pus-o deoparte pentru un scop special.  Nu este asemenea celorlalte, 
ci este o zi deosebită, unică, şi trebuie tratată ca atare.                                                                                                         
 
Lucrarea creaţiunii a fost atât de importantă, încât trebuia să fie inaugurată atunci şi 
sărbătorită, celebrată, în mod repetat, săptămânal, în vecii vecilor.  Atât de importantă este 
ziua a şaptea, ziua de odihnă, ziua Sabatului, încât Dumnezeu a inclus-o în Legea Morală; ea 
este o poruncă morală, ignorarea ei este o atitudine şi o faptă imorală.                                                                                   
 
Am citat mai înainte porunca a patra din Cele Zece Porunci sau Decalogul.  Iată-le pe toate zece, 
ca să avem contextul:                                                                                                                                                               
 
– Porunca întâi (Exodul 20,2.3) le interzice oamenilor să aibă alţi dumnezei în afară de El, 
Creatorul. 
– Porunca a doua (versetele 4-6) interzice producerea de chipuri materiale sau de închipuiri 
pentru închinare.  
– Porunca a treia (versetul 7) interzice tratarea în mod uşuratic, fără respect, a numelui lui 
Dumnezeu. 
– Porunca a patra (versetele 8-11) cere ca oamenii să lucreze şase zile, de la prima până la a 
şasea, în ordinea stabilită de Dumnezeu, şi să respecte ziua a şaptea ca zi de odihnă sfântă şi 
binecuvântată. 
 
– Porunca a cincea (versetul 12) cere respect şi cinstire faţă de părinţi.  
– Porunca a şasea (versetul 13) interzice vărsarea de sânge omenesc.  
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– Porunca a şaptea (versetul 14) interzice orice fel de imoralitate. 
– Porunca a opta (versetul 15) interzice orice formă de necinste. 
– Porunca a noua (versetul 16) interzice minciuna de orice fel. 
– Porunca a zecea (versetul 17) interzice nutrirea de pofte păcătoase.                                                            
 
Iacov, frate al Domnului Isus, declară categoric, în capitolul 2,10.11 al cărţii sale: „Căci, cine 
păzeşte toată legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate.  Căci, Cel ce a 
zis, ‚Să nu preacurveşti’ a zis şi ‚Să nu ucizi’.  Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci 
călcător al legii.”  E cum nu se poate mai clar că scriitorul inspirat s-a referit aici la Cele Zece 
Porunci, pentru că el a amintit două dintre ele, a 7-a, „Să nu preacurveşti” şi a 6-a, „Să nu ucizi”.  
Ideea este că niciuna nu este neglijabilă.  Dumnezeu este autorul tuturor, iar călcarea uneia 
este la fel de vinovată ca şi călcarea tuturor.                                                                                                      
 
Un tânăr conducător bogat a venit la Domnul Isus şi L-a întrebat: „,Învăţătorule, ce bine să fac, 
ca să am viaţa veşnică?’  El i-a răspuns: ‚De ce Mă întrebi, ‚Ce bine?’  Binele este unul singur.  
Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.’  ‚Care?’  I-a zis el.  Şi Isus i-a răspuns: ‚Să nu 
ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău 
şi pe mama ta . . .’” (Matei 19,16-19).  Adică poruncile a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 5-a.  Nu le-a 
spus pe toate, ci a amintit unele dintre ele pentru a-i arăta despre care este vorba, adică despre 
Cele Zece Porunci.  Unii forţează nota spunând că Hristos nu a amintit aici Sabatul, ceea ce ar 
însemna anularea acestuia; dar El nu a amintit nici interzicerea închinării la idoli sau a luării în 
deşert a numelui lui Dumnezeu.                                                                                                                                             
 
În cartea lui Iacov, două porunci ne-au ajutat să înţelegem că scriitorul se referă la Decalog, la 
Cele Zece Porunci.  În textul din Matei, Hristos a citat 5 dintre Cele Zece Porunci, cu acelaşi scop.  
Ajunge călcarea uneia dintre ele pentru a fi în conflict cu Legiuitorul, despre care Iacov a zis în 
capitolul 4,12: „Unul singur este Dătătorul şi Judecătorul legii: Acela care are putere să 
mântuiască şi să piardă.”                                                                                                                          
 
Mântuitorul a închis uşa faţă de orice speculaţie cu privire la valabilitatea şi integritatea 
Decalogului.  Nu numai călcarea unei porunci întregi reprezintă o nesocotire a voinţei lui 
Dumnezeu, ci chiar ignorarea unor detalii, a unor aspecte aparent neînsemnate ale poruncilor 
înseamnă păcat şi implică pierderea accesului în împărăţia lui Dumnezeu.  Iată ce a zis Hristos în 
Matei 5,17-19: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau proorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc.  Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă 
sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.  Aşa că, oricine va 
strica una din cele mai mici din aceste porunci şi îi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai 
mic în împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi îi va învăţa şi pe alţii să le păzească va fi 
chemat mare în împărăţia cerurilor.”                                                                                                                                   
 
În cer se iau decizii despre oameni; ei sunt declaraţi mici, nedezvoltaţi, şi pierduţi, sau mari, 
maturizaţi, şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor.  Ce determină această diferenţiere?  Atitudinea 
faţă de legea lui Dumnezeu, faţă de Cele Zece Porunci: fie legea întreagă, o poruncă, o literă 
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(iotă) sau o frântură de slovă.  E sau F?  Fiica mea Gertrud, când învăţa literele, văzând pentru 
prima dată în tramvai un F, a zis că este un E stricat; îi lipsea numai bara de jos, o liniuță!    
 
Am zece degete la ambele mâini – nu aş renunţa la niciunul dintre ele, nu l-aş tăia pe niciunul.  
Fiecare este necesar, toate cele zece degete sunt importante, create de Dumnezeu pentru 
scopuri bine definite.   
 
Elemente din substanţa Celor Zece Porunci sunt prezente în legislaţiile tuturor popoarelor, 
deoarece până şi regimurile ateiste îi întemniţează pe oameni pentru furt, crimă, viol, jurământ 
fals etc.  În mod conştient sau inconştient, orice sistem de guvernare preia ceva din legea lui 
Dumnezeu în practica sa juridică.  Nu se poate altfel. 
 
Biblia defineşte păcatul ca fiind, în primul rând, călcarea legii lui Dumnezeu, aşa cum citim în 1 
Ioan 3,4: „Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”  Sau în Romani 4,15: 
„. . . unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.”  Adică, unde nu există lege, nu 
există păcat.  Este un lucru inutil şi absurd ca oamenii să-i ceară lui Dumnezeu iertare pentru 
păcate care nu există.  Dacă legea nu ar mai exista, atunci nu ar mai exista păcat; dacă nu ar 
exista păcat, nu ar fi nevoie de iertare; dacă nu ar fi nevoie de iertare, nu ar fi nevoie de 
evanghelie; dacă nu ar fi nevoie de evanghelie, nu ar fi nevoie de propovăduire; dacă nu ar fi 
nevoie de propovăduire, nu ar fi nevoie de biserică; iar dacă nu ar fi nevoie de biserică, oamenii 
şi-ar putea vedea de treburi, iar credinţa ar dispărea.  Dar nu dispare: există biserică, 
propovăduire, evanghelie, iertare, păcat, lege. 
 
S-a filmat undeva următoarea scenă din natură: un cameleon a înghiţit o pasăre mică, apoi, 
mulţumit, s-a aşezat şi a adormit.  Un şarpe a înghiţit cameleonul.  Întrebarea care se pune este: 
în trupul şarpelui se afla numai cameleonul?  Nu, ci cameleonul şi ce se afla în interiorul 
cameleonului, pasărea mâncată.  În şarpe se afla acum conţinutul şi conţinutul conţinutului.  
În 1 Petru 3,15, prima parte, ni se cere: „Sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.”  La fel în 
Efeseni 3,17, prima parte: „. . . aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă.”  
Sau Coloseni 1,27: „. . . cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între neamuri şi anume, Hristos în voi, nădejdea slavei.” 

Deci, Hristos în noi, Hristos în inima noastră.  Dar ştiţi ce are Hristos în inima Lui?  În Evrei 10,7, 
Îi sunt atribuite lui Hristos cuvintele din Psalmul 40,7.8: „Atunci am zis: ‚Iată-Mă că vin!  În sulul 
cărţii este scris despre mine, vreau (vin) să fac voia Ta, Dumnezeule!  Şi legea Ta este în fundul 
inimii mele.’” 

Aceste cuvinte se referă la Hristos, deci, în inima Lui se află legea divină.  Dacă Îl primim în inima 
noastră pe Hristos, El va veni cu ce are El în inima Sa, adică cu legea divină, Cele Zece Porunci. 
Absolut toate zece, între care se află şi porunca a patra, care se referă la Sabatul zilei a şaptea, 
monumentul creaţiunii.  Orice alt hristos, fără lege, fără Sabat, nu este Hristosul cel adevărat.  
 
Prin urmare, Decalogul este ireductibil, el este perfect, suficient, etern şi vital.  Cei care spun că 
ar fi fost desfiinţat nu cred ei înşişi acest lucru, deoarece măcar pe unele dintre Cele Zece 
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Porunci le admit ca inevitabile, indispensabile, contrazicându-se astfel imediat.  Sabatul este 
încrustat în inima Decalogului, referindu-se la ziua a şaptea, închinată Domnului Dumnezeu.  Ce 
este închinat Lui nu se poate „deschina”, ci este în mod ireversibil stabilit pentru veşnicie.   

 

Există mii de sărbători pe tot pământul, la toate popoarele, stabilite de oameni, sărbători 
naţionale, politice, familiale, religioase.  Până şi regimurile ateiste au sărbători.  Unica 
sărbătoare stabilită de Dumnezeu la creaţiune, care străbate istoria de la un capăt la altul şi e 
proiectată  pentru vecii vecilor, este Sabatul zilei a şaptea.  Sabatul este opera, creaţia, invenţia, 
hotărârea lui Dumnezeu.  Este ziua de naştere a Pământului.  Trebuie respectată ca divină, 
necesară, importantă, permanentă, sfântă, binecuvântată, perfectă, vitală.  

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

În Psalmul 139,23.24, autorul Îl roagă pe Dumnezeu să-i arate dacă este pe o cale bună, iar dacă 
nu, să-l ducă pe calea veşniciei.  Când El ne arată calea Sa, trebuie să mergem pe ea, părăsind 
orice altă cale.  Pe calea care duce la pieire şi care este largă merg mulţi, în timp ce puţini merg 
pe calea îngustă, care duce la viaţa veşnică (Matei 7,13.14).  

Cuvântul Sabat este de origine ebraică (shabbath = odihnă).  Dumnezeu a creat lumea noastră 
în şase zile literale (Geneza 1,1-31), apoi a privit la toate lucrurile pe care le făcuse şi iată că 
erau foarte bune.  În 2 Petru 3,8, apostolul spune că la Domnul o zi este ca o mie de ani şi o mie 
de ani ca o zi, în sensul că Dumnezeu nu depinde de timp ca să facă ceva, dar aceasta nu este o 
formulă pentru măsurarea zilelor creaţiunii.  Acelea au fost zile ca zilele noastre, aşa cum reiese 
din multe argumente, cel mai important fiind porunca a patra, în Exodul 20,8-11, unde 
Dumnezeu le cere oamenilor să lucreze şase zile şi să se odihnească în ziua a şaptea, aşa cum El 
Însuşi a făcut la creaţiune.  

Anul, luna şi ziua sunt unităţi de timp determinate prin fenomene naturale, dar pentru 
săptămână nu există altă explicaţie decât crearea ei de către Dumnezeu la începutul istoriei 
pământului.  În Geneza 2,1-3, se arată că Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, a 
binecuvântat-o şi a sfinţit-o.  Profetul Isaia spune, în capitolul 40,28, că Dumnezeu nu oboseşte, 
de aceea, singurul motiv pentru care El S-a odihnit a fost ca să ne dea nouă un exemplu de 
comportare.  S-a odihnit înseamnă că a încheiat lucrarea aceea; a binecuvântat ziua a şaptea 
înseamnă că Şi-a pus numele asupra ei (Numeri 6,22-27), declarând-o ziua Lui; a sfinţit-o 
înseamnă că a pus-o deoparte ca pe o zi specială. 

În Exodul 20,1-17, sunt prezentate Cele Zece Porunci, pe care Dumnezeu le-a rostit cu voce tare 
în auzul poporului Israel şi le-a scris cu mâna Sa pe două table de piatră.  Acestea interzic 
acceptarea altor dumnezei, idolatria, nesocotirea numelui lui Dumnezeu; cer respectarea zilei a 
şaptea ca zi sfântă de odihnă; de asemenea, îi cheamă pe oameni să-şi cinstească părinţii, să 
evite uciderea, adulterul, furtul, minciuna, poftele păcătoase.   În Iacov 2,10.11, ni se spune că 
violarea unei singure porunci îl face pe individ vinovat de călcarea tuturor poruncilor divine, 
pentru că nesocotirea unei singure porunci înseamnă conflict cu Legiuitorul (Iacov 4,12).  
Mântuitorul a confirmat Cele Zece Porunci când i-a cerut tânărului bogat să le păzească (Matei 
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19,16-19).  În Matei 5,17-19, Hristos a arătat că legea divină este eternă, durabilă cât cerurile şi 
pământul şi că niciun fragment din ea nu este neglijabil.   

Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu (1 Ioan 3,4; Romani 4,15), de aceea, nesocotirea 
Sabatului este păcat.  În 1 Petru 3,15, se arată că Hristos trebuie sfinţit în inimă ca Domn (vezi şi 
Efeseni 3,17; Coloseni 1,27), dar Hristos are legea divină în inima Sa (Psalmul 40,7.8; Evrei 10,7) 
– de aceea, prin acceptarea Sa în inimă, individul primeşte, în mod implicit, legea divină.  

C.  DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR  

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM (titlu general) – Pastor Ştefan Radu 

(02) TEMA NUMĂRUL 1: ORIGINEA SABATULUI  

(03) Psalmul 139,23.24: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!  Încearcă-mă şi 
cunoaşte-mi gândurile!  Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”  

(04) În aceste versete, Dumnezeu este rugat:                                                                                                       
– să cerceteze inima omului,                                                                                                                                    
– să-i descopere gândurile,                                                                                                                                   
– să-i spună dacă este pe o cale rea,                                                                                                                      
– să-l conducă pe calea veşniciei, adică pe calea cea corectă.   

(05) Astfel, din punct de vedere dumnezeiesc, faţă de planul mântuirii, nu pot exista decât două 
căi:                                                                                                                                                                                  
– calea cea rea,                                                                                                                                                              
– calea veşniciei.  

(06) Mântuitorul a identificat cu şi mai multă precizie aceste căi în Matei 7,13.14: „Intraţi pe 
poarta cea strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei 
ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce 
o află.”                                                                                           

(07) Care sunt cele două căi despre care vorbeşte Domnul Isus Hristos?  Acestea sunt:                                                                                               
– calea cea lată, pe ea merg mulţi, dar duce la pierzare;                                                                                
– calea cea îngustă, pe ea merg puţini, dar duce la viaţă.   

(08) Biblia a fost scrisă în limbi antice şi tradusă în multe limbi.  Aceste limbi antice au fost:                       
– în Vechiul Testament, limba ebraică, în cea mai mare parte, şi limba aramaică, puţine texte;     
– în Noul Testament, numai limba greacă.  

(09) În Sfânta Scriptură vorbeşte Dumnezeu, care nu greşeşte niciodată!  

(10) Cuvântul „Sabat” provine din limba ebraică, unde forma exactă este shabbath şi înseamnă 
odihnă, încetare, oprire.    

(11) Sărbătoarea Sabatului este cea mai veche sărbătoare din istoria omenirii, datând de la 
creaţiune.   
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(12) Iată raportul biblic complet al creării lumii noastre:  

(13) În ziua întâi, Dumnezeu a creat lumina (Geneza 1,3-5).  

(14) În ziua a doua, Dumnezeu a creat cerul, adică atmosfera Pământului (versetele 6-8).   

(15) În ziua a treia, Dumnezeu a creat uscatul, mările, vegetaţia (versetele 9-13).   

(16) În ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna, stelele (versetele 14-19).   

(17) În ziua a cincea, Dumnezeu a creat vieţuitoarele din ape, păsările din văzduh şi păsările de 
pe pământ (versetele 20-23).   

(18) În ziua a şasea, Dumnezeu a creat mai întâi vieţuitoarele de uscat (versetele 24-25).   

(19) Apoi, tot în ziua a şasea, El i-a creat pe Adam şi pe Eva, i-a căsătorit şi le-a prescris dieta 
(versetele 26-29).   

(20) La încheierea celor şase zile de creare a lumii noastre, Dumnezeu a privit la toate lucrurile 
create – şi care a fost CONCLUZIA?  

(21) Geneza 1,31: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune.”  

(22) Fiecare dintre cele şase zile ale creaţiunii a fost o zi calendaristică de 24 de ore, nu o eră 
geologică îndelungată, pentru că Biblia nu spune aşa ceva. 

(23) Dar 2 Petru 3,8?  „Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o 
mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi.”  

(24) În acest text, nu avem o formulă de calculare a timpului, ci apostolul Petru vrea să arate că 
la Dumnezeu timpul nu contează, El nu este dependent de timp ca să facă ceva.   

(25) Ar fi de neconceput ca zilele creaţiunii să fi fost perioade de 1.000 de ani fiecare, cel puţin 
din următoarele şapte motive:  

(26) I.  În cartea Geneza nu ni se spune acest lucru! 

(27) II.  Aşa cum am văzut, apostolul Petru nu a spus aşa ceva! 

(28) III.  Sabatul, despre care vom vorbi şi care apare în porunca a patra din Cele Zece Porunci, 
are aceeaşi lungime ca şi zilele de lucru şi anume 24 de ore.   

(29) IV.  Dacă prima săptămână a fost alcătuită din perioade geologice lungi, ne putem întreba: 
când a apărut săptămâna scurtă, aşa cum o cunoaştem noi?     

(30) V.  De ce ar fi făcut Dumnezeu, în Exodul 20,8-11, o paralelă între săptămâna noastră şi 
săptămâna creaţiunii, dacă nu ar fi fost nicio legătură între ele, dacă săptămâna creaţiunii ar fi 
fost mai lungă decât cea obişnuită?   
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(31) VI.  Plantele create în ziua a treia nu ar fi supravieţuit prin nopţi milenare până în ziua a 
şasea, când au fost create animalele de uscat care aveau să le consume ca hrană.   

(32) VII.  Printr-o astfel de recalculare, adică acordând zilelor creaţiunii lungimi colosale, 
necredincioşii nu ar fi deloc satisfăcuţi sau câştigaţi.   

(33) Două motive fundamentale ne obligă să admitem că zilele creaţiunii au fost zile aşa cum le 
cunoaştem noi astăzi:  

(34) I.  Fiecare dintre ele a constat dintr-o seară şi o dimineaţă, adică o parte întunecoasă şi una 
luminoasă, noapte şi zi, care constituie, împreună, un interval de 24 de ore, 

(35) Geneza 1,5: „Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă, aceasta a fost ziua întâi.” 

(36) II.  Fiecare din zilele acelea a fost numită cu termenul ebraic yom, care înseamnă o zi 
obişnuită, calendaristică, mai ales când termenul este însoţit de un număr: ziua întâi, a doua 
etc.  

(37) S-ar pune întrebarea dacă Dumnezeu ar fi putut efectua creaţiunea şi într-un interval de 
timp mai scurt decât 6 zile, să zicem o zi, o oră, un minut, o secundă sau chiar mai puţin.  

(38) Fără îndoială, pentru că Dumnezeu este atotputernic!  De aceea, aşa cum am văzut mai 
înainte, la El timpul nu contează!!! 

(39) A n u l  este timpul necesar pentru o revoluţie a Pământului în jurul Soarelui, pe o orbită 
eliptică, adică pe un cerc alungit, cu două focare, Soarele aflându-se în unul dintre ele.   

(40) L u n a  este timpul aproximativ necesar pentru succesiunea tuturor fazelor Lunii, cum ar fi 
de la o lună nouă la următoarea lună nouă, mai exact 29½ zile.  

(41) Z i u a  este timpul necesar Pământului pentru a face o mişcare de rotaţie completă în jurul 
axei sale, adică de 24 de ore.   

(42) Dar s ă p t ă m â n a?  Ea nu are niciun corespondent astronomic!    

(43) Săptămâna este, pur şi simplu, creaţia lui Dumnezeu!   

(44) Ea nu se sprijină pe nimic din natură şi, totuşi,  

(45) iată că s-a păstrat intactă timp de mii de ani!  S-au făcut încercări de modificare săptămânii 
de 7 zile, dar toate au eşuat!!!  

(46) După ce lumea noastră a fost creată, în mod perfect, în şase zile, a urmat încă o zi, pentru 
ca săptămâna să fie completă, a urmat ziua a şaptea, aşa cum ni se spune în    

(47) Geneza 2,1-3: „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.  În ziua a 
şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi,  

(48) în ziua a şaptea, S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o făcuse.   
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(49) Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit 
de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.”   

(50) După cele şase zile de lucru, Dumnezeu S-a odihnit.  Dumnezeu Se odihneşte?!  Aşa scrie 
aici.     

(51) Dar, oare, are Dumnezeu nevoie de odihnă?  Oboseşte El vreodată?  Deloc, pentru că iată 
ce spune Sfânta Scriptură în  

(52) Isaia 40,28: „Nu ştii?  N-ai auzit?  Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile 
pământului.      

(53) El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.”   

(54) Controlaţi toată Biblia, de la o copertă la cealaltă, citiţi-o de o sută de ori, cuvânt cu cuvânt, 
chemaţi-l în ajutor pe cel mai ilustru teolog şi veţi constata că absolut niciodată  

(55) Dumnezeu nu a anulat tratamentul pe care l-a aplicat zilei a şaptea; şi nu veţi găsi nicăieri 
în Biblie că El a tratat vreodată o altă zi a săptămânii la fel ca pe ziua a şaptea.  

(56) Cum a tratat, deci, Dumnezeu ziua a şaptea a primei săptămâni?   

(57) I.  S-a odihnit în ea – adică S-a oprit, nu a creat mai departe, a încetat lucrarea de creaţiune 
după încheierea zilei a şasea, pentru că era terminată în conformitate cu planul Său.   

(58) II.  A binecuvântat-o – ce înseamnă lucrul acesta?  Poate ne gândim că a binecuvânta 
înseamnă a vorbi (a cuvânta) bine despre cineva sau despre ceva. 

(59) Nu!  În accepţiunea Sfintei Scripturi, a binecuvânta înseamnă altceva, ceva cu totul special.   

(60) Numeri 6,22-27: „Domnul i-a vorbit lui Moise şi a zis: ‚Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi 
spune-le: ‚Aşa să-i binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:  

(61) ‚Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!  Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste 
tine şi să Se îndure de tine! 

(62) Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!’   

(63) Astfel, să pună numele Meu peste copiii lui Israel şi Eu îi voi binecuvânta.’”   

(64) Când a binecuvântat ziua a şaptea a săptămânii, Dumnezeu Şi-a pus numele asupra ei.  Iată 
ce zice un alt text,   

(65) Exodul 20,8-11: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi să-ţi 
faci lucrul tău.   

(66) Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumnezeului tău:   
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(67) să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, 
nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.   

(68) Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a 
şaptea S-a odihnit.   

(69) De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”  

(70) Extragem de aici afirmaţiile următoare:  

(71) (a)  Ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău.   

(72) (b)  În şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele.  

(73) Iată-L pe Creator, declarând că ziua a şaptea  

(74) Îi este închinată Lui – adică Domnului Dumnezeu.  

(75) Iată un alt text care arată apartenenţa zilei a şaptea, 

(76) Isaia 58,13: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă . . .”.   

(77) Deci, ideea că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea înseamnă aplicarea numelui Său 
asupra ei şi declaraţia că este ziua Lui.  

(78) III.  A sfinţit-o înseamnă că a pus-o deoparte pentru un scop special.  Nu este asemenea 
celorlalte, ci este o zi deosebită, unică, urmând a fi tratată ca atare.   

(79) Lucrarea creaţiunii a fost atât de importantă, încât trebuia să fie inaugurată atunci şi 
sărbătorită, celebrată, în mod repetat, săptămânal, în vecii vecilor.   

(80) Atât de importantă este ziua a şaptea, ziua de odihnă, ziua Sabatului, încât Domnul a 
inclus-o în Legea Morală; ea este o poruncă morală, ignorarea ei este o atitudine şi o faptă 
imorală.      

(81) Am citat mai înainte porunca a patra din Cele Zece Porunci sau Decalogul.  Iată-le acum pe 
toate zece în esenţă:   

(82) Porunca întâi (Exodul 20,2.3) interzice oamenilor să aibă alţi dumnezei în afară de El, de 
Creator.   

(83) Porunca a doua (versetele 4-6) interzice producerea de chipuri materiale sau de închipuiri 
pentru închinare.   

(84) Porunca a treia (versetul 7) interzice tratarea în mod uşuratic, fără respect, a numelui lui 
Dumnezeu.   
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(85) Porunca a patra (versetele 8-11) cere ca oamenii să lucreze şase zile, de la prima până la a 
şasea,  

(86) în ordinea stabilită de Dumnezeu, şi să respecte ziua a şaptea ca zi de odihnă sfântă şi 
binecuvântată. 

(87) Porunca a cincea (versetul 12) cere respect şi cinstire faţă de părinţi.   

(88) Porunca a şasea (versetul 13) interzice vărsarea de sânge omenesc.  

(89) Porunca a şaptea (versetul 14) interzice orice fel de imoralitate.   

(90) Porunca a opta (versetul 15) interzice orice formă de necinste.  

(91) Porunca a noua (versetul 16) interzice minciuna de orice fel.   

(92) Porunca a zecea (versetul 17) interzice nutrirea de pofte păcătoase.   

(93) Iacov, frate al Domnului Isus, declară categoric în  

(94) Iacov 2,10.11: „Cine, păzeşte toată legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat 
de toate.   

(95) Căci Cel ce a zis ‚să nu preacurveşti’ a zis şi ‚să nu ucizi’.  Acum, dacă nu preacurveşti, dar 
ucizi, te faci călcător al legii.”   

(96) Un tânăr conducător bogat a venit la Domnul Isus şi L-a întrebat: „Învăţătorule, ce bine să 
fac, ca să am viaţa veşnică?”   

(97) Mântuitorul i-a răspuns: „De ce Mă întrebi ‚ce bine’?  Binele este unul singur.  Dar, dacă 
vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”  „Care?”  a întrebat el. 

(98) Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire 
mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta . . .” (Matei 19,16-19).  

(99) Adică poruncile a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 5-a.  Nu le-a spus pe toate, ci a amintit numai 
unele dintre ele, ca să arate despre care este vorba, adică Cele Zece Porunci.   

(100) Unii forţează nota, spunând că, dacă Hristos nu a amintit aici Sabatul, acest lucru 
înseamnă anularea lui.   

(101) Dar El nu a amintit atunci nici interzicerea închinării la idoli sau a luării în deşert a numelui 
lui Dumnezeu.   

(102) În cartea lui Iacov, două porunci ne-au ajutat să înţelegem că scriitorul se referă la Cele 
Zece Porunci.   

(103) În textul din Matei, Hristos a citat cinci din Cele Zece Porunci, cu acelaşi scop.   
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(104) Ajunge călcarea uneia din Cele Zece Porunci, pentru a fi în conflict cu Legiuitorul, despre 
care se spune în  

(105) Iacov 4,12: „Unul singur este Dătătorul şi Judecătorul legii: Acela care are putere să 
mântuiască şi să piardă.”   

(106) În Matei 5,17-19, Hristos a arătat că până şi ignorarea unor detalii ale poruncilor lui 
Dumnezeu este pasibilă de pedeapsă divină:  

(107) „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.   

(108) Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o 
frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.   

(109) Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi îi va învăţa pe oameni 
aşa va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor;  

(110) dar oricine le va păzi şi îi va învăţa şi pe alţii să le păzească va fi chemat mare în împărăţia 
cerurilor.”  

(111) În cer sunt luate decizii despre oameni: ei sunt declaraţi mici, adică nedezvoltaţi şi 
pierduţi, sau mari, maturizaţi şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor.   

(112) Ce determină această diferenţiere?   

(113) Atitudinea faţă de legea lui Dumnezeu, faţă de Cele Zece Porunci: fie legea întreagă, fie o 
poruncă, o literă (iotă) sau o frântură de slovă (E devenit F).   

(114) Am zece degete la ambele mâini – nu aş renunţa la niciunul din ele, nu l-aş tăia pe 
niciunul.   

(115) Fiecare deget este necesar şi creat pentru un scop bine definit.  Chiar un fragment de 
deget pierdut ar însemna o schilodire dureroasă şi păgubitoare.   

(116) Elemente din substanţa Celor Zece Porunci sunt prezente în legislaţiile tuturor 
popoarelor.   

(117) În mod conştient sau inconştient, orice sistem de guvernare preia ceva din legea lui 
Dumnezeu în practica sa juridică.  Nu se poate altfel.   

(118) Biblia defineşte păcatul ca fiind, în primul rând, călcarea legii lui Dumnezeu,  

(119) 1 Ioan 3,4: „Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”   

(120) Romani 4,15: „Unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.”  

(121) Deci, unde nu există lege, nu există păcat.  Este un lucru inutil şi absurd ca oamenii să-I 
ceară lui Dumnezeu iertare pentru păcate care nu există. 
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(122) Dacă legea nu ar mai exista, atunci nu ar mai exista păcat.  

(123) Dacă nu ar mai exista păcat, nu ar mai fi nevoie de iertare.  

(124) Dacă nu ar mai fi nevoie de iertare, nu ar mai fi nevoie de evanghelie.   

(125) Dacă nu ar mai fi nevoie de evanghelie, nu ar mai fi nevoie de propovăduire.   

(126) Dacă nu ar mai fi nevoie de propovăduire, nu ar mai fi nevoie de biserică.   

(127) Dacă nu ar mai fi nevoie de biserică, oamenii şi-ar putea vedea de treburile lor, iar 
credinţa ar dispărea.   

(128) Dar credinţa nu dispare.  Astfel, este nevoie de biserică, de propovăduire, de evanghelie, 
de iertare.   

(129) Este nevoie de iertare pentru că Dumnezeu are o lege eternă, perfectă, pe care oamenii 
au călcat-o, iar călcarea acestei legi se numeşte păcat.   

(130) S-a filmat o scenă din junglă: un cameleon a înghiţit o pasăre mică.  Mulţumit, s-a aşezat şi 
a adormit.  Un şarpe uriaş a înghiţit cameleonul.   

(131) Întrebare: în trupul şarpelui se afla numai cameleonul?  Nu, ci cameleonul şi ce se afla în 
interiorul lui, pasărea înghiţită.   

(132) În 1 Petru 3,15, ni se cere: „Sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.”  

(133) La fel în Efeseni 3,17: „Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă . . .”.   

(134) Sau în Coloseni 1,27: „. . . cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia 
slavei tainei acesteia între neamuri şi anume, Hristos în voi, nădejdea slavei.”  

(135) Dar ştiţi ce are Hristos în inima Sa?  În Evrei 10,7, unde este citat textul din Psalmul 40,7.8, 
sunt redate cuvintele Mântuitorului: 

(136) „Atunci am zis: ‚Iată-Mă . . .  vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’”      

(137) Psalmistul continuă: „Şi legea Ta este în fundul inimii Mele.”    

(138) Având în inima Sa legea, deci Cele Zece Porunci, Hristos are în Sine şi porunca a patra, 
porunca Sabatului zilei a şaptea, monumentul creaţiunii.   

(139) Când vine în inima noastră, Hristos vine cu ce are El în inima Lui.  Orice alt hristos este 
fals, nu Hristosul cel adevărat.   

(140) Creştinismul adevărat include acceptarea Sabatului zilei a şaptea, pentru că acesta este 
închinat Domnului.   

(141) Ce este închinat Domnului nu se poate „deschina”, ci este ireversibil pentru veşnicie.   
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(142) Există mii de sărbători pe toată planeta, la toate popoarele, stabilite de oameni: sărbători 
naţionale, politice, familiale, religioase.  Până şi regimurile ateiste au sărbători.   

(143) Unica sărbătoare stabilită de Dumnezeu la creaţiune, care străbate istoria de la un capăt 
la altul şi este proiectată pentru vecii vecilor, este Sabatul zilei a şaptea.   

(144) Sabatul este încrustat în inima Decalogului şi se află în fundul inimii lui Hristos.   

(145) Sabatul este opera, creaţia, invenţia, hotărârea lui Dumnezeu.  Este ziua de naştere a 
Pământului şi a omenirii.   

(146) De aceea, Sabatul trebuie respectat ca divin, necesar, important, permanent, sfânt, 
binecuvântat, perfect, vital.   

(147) TEMA URMĂTOARE: IDENTIFICAREA SABATULUI 

D.  MICROSINTEZĂ  

mişcare în sens greşit pe I 85; rugăciunea lui David în Psalmul 139,23.24; numai două căi; 
adevărul nu a fost întotdeauna de partea celor mulţi; limbile în care a fost scrisă Biblia; 
traducerile Bibliei; traducerea Cornilescu; niciun adevăr important nu apare numai o dată; cele 
7 teme despre Sabat; sensul termenului Sabat; raportul complet al creării lumii noastre; 
controlul tehnic de calitate; zile naturale, nu ere geologice îndelungate; 2 Petru 3,8; 7 
argumente împotriva ideii că zilele creaţiunii au fost ere de 1.000 de ani; 2 argumente de bază 
pentru durata de 24 de ore a zilelor creaţiunii; an/lună/zi/săptămână; Dumnezeu nu oboseşte; 
cum a tratat Dumnezeu ziua a şaptea; conţinutul succint al Celor Zece Porunci; călcarea unei 
porunci le afectează pe toate; tânărul bogat; Isus nu a stricat legea; Decalogul e prezent în toate 
legislaţiile; definiţia păcatului; dacă legea nu ar exista . . .; cameleon – 1 Petru 3,15, Evrei 10,7 şi 
Psalmul 40,7.8; unica sărbătoare stabilită de Dumnezeu la creaţiune 
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TEMA NUMĂRUL 2                                                                                                                          
IDENTIFICAREA SABATULUI 

A. STUDIUL COMPLET 

În ziua de vineri, 14 mai 2004, am făcut curăţenie pe birou.  Fel de fel de hârtii se  
adunaseră pe el de luni de zile, de aceea m-am gândit că a venit timpul să scap de cele mai 
multe dintre ele.  Le-am examinat cu atenţie: pe unele le-am plasat în anumite dosare, pe 
celelalte, majoritatea, le-am aruncat în coşul de gunoi.   

 
Era un plic de mărime mijlocie, în care se aflau hârtii de la o agenţie de voiaj pentru o călătorie 
pe care o făcusem în România în februarie-martie 2004, deci, cu două luni mai înainte. 

 
De ce mai ţineam acel plic?  Era momentul să-l arunc, cea ce am şi făcut.  Totuşi, l-am ridicat din 
coş şi m-am mai uitat o dată în el.  Spre marea mea uimire şi groază, acolo era paşaportul meu, 
iar în el era green-cardul.  Le am aici pe amândouă.  Paşaportul, document de cetăţenie 
germană, pe care o am şi în prezent, green-cardul, document de reşedinţă în Statele Unite.  
Fără ele nu mai puteam călători nicăieri.         

 
Şi alte consecinţe s-ar fi produs: zile, săptămâni, poate luni ar fi durat ca să obţin altele, plus 
alergare, bani, temeri.  Mai erau 3 zile până luni, 17 mai, când gunoiul urma să fie ridicat, dar eu 
nu aş fi ştiut nimic despre cele întâmplate.  Până în ziua de 8 iunie 2004, când aş fi căutat aceste 
două documente pentru o călătorie importantă în Germania.  Nu le-aş fi găsit şi aş fi pierdut 
zborul şi biletul.  Nu aş fi ştiut niciodată ce s-a întâmplat cu acele documente. 
 
M-am mai uitat o dată la un plic, înainte de a-l arunca definitiv la gunoi.  Ce bine!  Vai, ce era să 
fac, să arunc la gunoi documente foarte importante! 
 
Aţi auzit că sunt unii care ţin sâmbăta.  Ca evreii.  Înainte de a abandona ideea aceasta pentru 
totdeauna, mai examinaţi-o o dată, nu aruncaţi plicul la gunoi.  S-ar putea să vă pară rău mai 
târziu.  Fără putinţă de întoarcere.   
 
Am văzut aseară că Sabatul a fost instituit de Dumnezeu la creaţiune, că, după şase zile 
calendaristice, literale, de 24 de ore, în care toate lucrurile care alcătuiesc lumea noastră au 
fost create, Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.  
 
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul” (Geneza 1,1).  În limba ebraică, numele 
pentru Dumnezeu este Elohim, la plural, ceea ce înseamnă că a fost un Grup, care a acţionat în 
cadrul creaţiunii, lucru confirmat şi în  
     
Geneza 1,26: „Apoi Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră.’ . . .” 
 
Pluralitatea Dumnezeirii evidentă în raportul mozaic despre creaţiune conduce la  
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adevărul biblic despre Sfânta Treime, anume că Divinitatea este un Trio etern de Persoane 
atotputernice – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 
 
Deci, Fiul a fost prezent şi activ la creaţiune; şi El a fost Creatorul.  Apostolul Ioan confirmă 
această constatare: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce 
a fost făcut n-a fost făcut fără El. . . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi . . .” (Ioan 
1,1-3.14).  
 
Hristos, Cuvântul, a fost astfel implicat totalmente în lucrarea de creare a lumii noastre.   
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de 
toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse” (Geneza 2,3).  Acelaşi substantiv la plural, Elohim, 
este folosit aici ca în Geneza 1,1, Dumnezeii – Hristos, Fiul, fiind inclus.   
 
Apostolul Pavel spune acelaşi lucru în Coloseni 1,15.16: „El (Hristos) este chipul Dumnezeului 
celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.  Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile 
care sunt în cer și pe pământ . . .”.  Fiul, Cuvântul, Hristos, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, a 
creat, S-a odihnit, a binecuvântat şi a sfinţit ziua a şaptea, Sabatul.  De aceea, acela este Sabatul 
creştin, nu există altul.   
 
În Marcu 2,28, Mântuitorul a zis: „. . . aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”  Unii 
deduc de aici că Hristos a desfiinţat Sabatul; din moment ce este Domn al Sabatului, face ce 
vrea cu el.  Regina Angliei nu este regina Angliei ca să distrugă Anglia, ci ca să vegheze la 
menţinerea, siguranţa şi prosperitatea Angliei. 
 
Rămâne acum să identificăm ziua a şaptea, ca să fim siguri care este Sabatul binecuvântat şi 
sfinţit de Dumnezeu la creaţiune.  Ziua a şaptea. . . .  Dacă ne uităm în calendar, vom vedea că 
luni este considerată ziua întâi, deşi alte calendare nu spun aşa.  Acum să cercetăm Sfânta 
Scriptură.  „Isus, după ce a înviat în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi 
Mariei Magdalenei . . .” (Marcu 16,9).  Alte texte spun la fel.   
     
Deci, Isus a înviat din morţi în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii.  Era luni?  Spuneţi-mi, stimaţi 
creştini, în care zi a săptămânii a avut loc învierea Domnului Isus Hristos, care este numele 
acelei zile în româneşte?  Duminică, toată lumea este de acord cu acest lucru şi aşa este.   
 
Biblia spune însă că ziua în care a înviat Hristos este prima zi a săptămânii, nu poate fi făcută 
nici a treia, nici a şaptea.  E prima.  Calendarele care consideră lunea ziua întâi a săptămânii 
greşesc.  Sunt neştiinţifice din punct de vedere istoric şi neconforme cu Sfânta Scriptură.  Astfel, 
respectând numărătoarea biblică, adică aceea care începe săptămâna cu ziua învierii Domnului 
Isus Hristos, vom număra astfel:                                                                                                                      
(01) duminică,                                                                                                                                                         
(02) luni,                                                                                                                                                                  
(03) marţi,                                                                                                                                                                
(04) miercuri,                                                                                                                                                              
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(05) joi,                                                                                                                                                                    
(06) vineri,                                                                                                                                                                    
(07) sâmbătă. 
 
Sâmbăta este ziua a şaptea, potrivit Sfintei Scripturi, ziua pe care a binecuvântat-o şi a sfinţit-o 
Dumnezeu.  A fost continuată şi transmisă patriarhilor şi evreilor după două milenii şi mai 
departe, păstrată de ei până în zilele noastre.   
Ne mirăm?  Aşa spune Sfânta Scriptură.   
 
În vechime, zilele nu aveau nume, ci numere, aşa cum vedem în Geneza, capitolele 1 şi 2: ziua 
întâi, a doua, a şaptea.  Când Dumnezeu a scris, cu mâna Lui, Cele Zece Porunci, singurul 
document din Biblie scris de mâna lui Dumnezeu, El a scris în porunca a patra: „Adu-ţi aminte 
de ziua de odihnă (= Sabat), ca s-o sfinţeşti” (Exodul 20,8).  Iar acele două table de piatră, 
conţinând Cele Zece Porunci, Dumnezeu le-a pus în mâna lui Moise şi a rostit poruncile cu glas 
puternic în auzul poporului Israel.   
 
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă.”  Dumnezeu nu le cerea să-şi aducă aminte de ceva nou, ci 
vechi, foarte vechi, cât lumea de vechi, de la fondarea planetei Terra.  
 
Cu mulţi ani în urmă, mi-a căzut în mână o broşură în care autorul scria împotriva Sabatului 
zilei a şaptea.  El zicea: „Sabatul este un aşezământ curat evreiesc.”  Curat, da.  Dar evreiesc?   
Sabatul este un aşezământ curat dumnezeiesc!  Beneficiarii nu trebuie să fie făcuţi producători.   
 
La muntele Sinai, evreii, poporul Israel, au primit o împrospătare (adu-ţi aminte!) a ceva stabilit 
de Dumnezeu cu 2.500 de ani mai înainte.  Aşezământ evreiesc?  Cine ar spune despre 
creştinism că este un aşezământ curat evreiesc, pentru că Isus, după Maria, a fost evreu, 
apostolii au fost toţi evrei, primii creştini au fost toţi evrei?  Dacă Sabatul a fost un aşezământ 
evreiesc, atunci şi Cele Zece Porunci şi creştinismul şi creaţiunea . . . toate trebuie să fie 
evreieşti.  
 
Dar căsătoria?  A fost stabilită de Dumnezeu cu o zi înainte de Sabat, în ziua a şasea.  Adam şi 
Eva au fost creaţi şi cununaţi de Dumnezeu.  După ce au căzut în păcat, ei au fost izgoniţi din 
Grădina Edenului.  De acolo, ei au ieşit cu două daruri divine: căsătoria şi Sabatul.  Dacă Sabatul 
este numai pentru evrei, atunci de ce căsătoria este pentru toată lumea şi nu numai pentru ei?  
 
Sabatul zilei a şaptea este mult mai vechi decât evreii.  Avraam a fost tatăl tuturor evreilor, el a 
fost primul evreu.  El s-a născut după anul 2.000 de la creaţiune.  Deci, Sabatul a fost stabilit de 
Dumnezeu cu două milenii înaintea naşterii primului evreu, Avraam!  
 
În Ioan 2,13, ni se spune: „Paştele iudeilor erau aproape . . .”  De asemenea, în Ioan 6,4: 
„Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.”  Şi în Ioan 11,55: „Paştele iudeilor erau aproape.” 
Sau în Ioan 7,2: „Şi praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape.”  În fine, Ioan 5,1: 
„După aceea, era un praznic al iudeilor . . .”.   
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Nicăieri în Vechiul ori în Noul Testament, Sabatul zilei a şaptea nu este numit un praznic al 
iudeilor sau Sabatul iudeilor sau al evreilor.  Iată cum este numit: „Şi era o zi de Sabat când 
făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii” (Ioan 9,14).  „A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, 
după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă . . .” (Luca 4,16).  „În ziua Sabatului, am 
ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune” (Fapte 
16,13).  Întâlnim în aceste texte denumirile „ziua Sabatului”, „o zi de Sabat”, dar nicăieri nu i se 
spune „un praznic al iudeilor” sau „o sărbătoare a iudeilor”.  
 
Când Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea a săptămânii creaţiunii, El a binecuvântat ziua 
aceea şi a sfinţit-o.  Prezente erau numai două fiinţe omeneşti, create în ziua precedentă, 
numite Adam şi Eva, primii noştri părinţi.  Dacă vrem o sărbătoare strămoşească, cea mai 
strămoşească şi care a ieşit din mâna Creatorului, atunci aceea este: Sabatul zilei a şaptea. 
 
Adam şi Eva au fost părinţii întregului neam omenesc; nu s-a născut nimeni vreodată pe pământ 
care să nu provină din ei doi.  Adam şi Eva nu aveau naţionalitate, nu existau atunci 
naţionalităţi.  Ei nu erau nici evrei, nici români, nici brazilieni.  Erau, pur şi simplu, oameni.  Iată 
ce a zis Hristos în Marcu 2,27: „Sabatul a fost făcut pentru om.”  Oricine are pretenţia că este 
om, că nu este alceva decât om, trebuie să accepte şi să respecte Sabatul zilei a şaptea, 
sâmbăta.   
 
Da, evreii au avut un rol important în planul lui Dumnezeu: ei erau poporul ales, sfânt şi 
deosebit al lui Dumnezeu, ca să fie păstrătorii adevărului, în contrast cu toate celelalte popoare, 
care erau păgâne.  Popoarele păgâne nu I se închinau viului Dumnezeu, ci se închinau la soare, 
lună, stele.  Iată texte biblice care atestă lucrul acesta:  

 
Iosia „i-a izgonit pe preoţii idolilor, puşi de împăraţii lui Iuda să ardă tămâie pe înălţimi în 
cetăţile lui Iuda şi în împrejurimile Ierusalimului şi pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, 
lunii, zodiilor şi întregii oştiri a cerurilor. . . .  A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii, pe 
care împăraţii lui Iuda îi închinaseră soarelui . . . şi a ars în foc carele soarelui” (2 Împăraţi 
23,5.11).    
 
„Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer şi văzând soarele, luna 
şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti.  Căci 
acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut”( Deuteronom 4,19).    

 
„. . . dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă şi, dacă mi s-a lăsat 
amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări (notă de subsol, „în semn de închinare”), 
ducându-mi mâna la gură, şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, 
căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus” (Iov 31,26-28).    
 
Oamenii „au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în 
locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin!”  (Romani 1,25)    
 
În Ezechiel, capitolul 8, ni se arată o alunecare gradată pe panta păgânismului în închinare:  
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(01) versetele 5-6 (idolul geloziei) – „vei mai vedea şi alte urâciuni şi mai mari”; 
(02) versetele 7-13 (chipuri de animale) – „vei mai vedea şi alte urâciuni mari”; 
(03) versetele 14-15 (Tamuz) – „vei mai vedea şi alte urâciuni mai mari decât acestea”; 
(04) versetul 16 (soarele) – închinarea la soare apare ca fiind urâciunea cea mai mare: „Și m-a 
dus în curtea dinlăuntru a casei Domnului.  Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și 
altar, erau aproape douăzeci și cinci de oameni, cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața 
spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit.”   
 
Popoarele păgâne au dedicat prima zi a săptămânii pentru închinarea la soare.  În unele limbi ea 
încă poartă numele de ziua soarelui:                                                                                                                           
în germană – Sonntag, 
în engleză – Sunday.  
 
Prima lege consacrând ziua întâi a săptămânii ca zi a soarelui a fost promulgată de  
împăratul Constantin cel Mare în ziua de 7 martie 321.  Iată aici articolul principal: „Toţi 
judecătorii, locuitorii din oraşe şi meseriaşii să se odihnească în Venerabila Zi a Soarelui.  
Oamenii de la ţară se pot ocupa însă în voie de cultivarea câmpurilor, pentru că se întâmplă 
adesea că nu există zile mai potrivite pentru semănarea grâului în brazde sau a viţelor în 
şanţuri.  Astfel, câştigul oferit de providenţa cerească să nu dispară datorită ocaziei unui timp 
scurt.”  (Joseph Cullen Ayer, A Source Book for Ancient Church History, New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1913, div. 2, pp. 284,285)  
 
Un alt aspect privitor la alcătuirea săptămânii este faptul că ziua de miercuri se numeşte în 
unele limbi ziua de mijloc, de exemplu:  
în germană – Mittwoch = mijlocul săptămânii, 
în rusă – cpeдa = mijloc. 
Corect, ziua de miercuri este situată în mijlocul săptămânii, având trei zile înainte şi trei zile 
după aceea.  
 
Cine nu cunoaşte aceste fapte istorice şi de limbă ajunge în mari încurcături.  Iată o scrisoare 
din Statele Unite, care pune în evidenţă această confuzie cu privire la ordinea zilelor săptămânii.  
A apărut în ziarul USA Today, din 29 octombrie 2007: „Constituţia declară, în cuvintele situate 
imediat deasupra semnăturii lui George Washington, că măsurile au fost ‚luate . . . în anul 
Domnului’, ceea ce este o referire clară la Isus Hristos.  De asemenea, duminica este pusă de o 
parte ca zi de odihnă pentru preşedinte în articolul 1, secţia 7.  Această zi specială de odihnă 
distinge creştinismul, pentru că ziua a şaptea este ziua în care S-a odihnit Dumnezeu după ce a 
creat Pământul.”  (Gary DeMar, Marietta, Georgia) 
   
Ciudată afirmaţie!  Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, care este duminica, şi Mântuitorul a 
înviat în ziua întâi, care este duminica.  A câta zi a săptămânii este duminica: a şaptea sau 
întâia?  Şi a şaptea şi întâia?  Evangheliştii spun că este ziua întâi.   
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În peste 105 limbi, numele de sâmbătă, ultima zi a săptămânii, ziua a şaptea, e derivat de la 
cuvântul „Sabat”, de exemplu în spaniolă Sábado – ei nici nu au un alt cuvânt, ca  noi – 
sâmbătă.  La fel în limba rusă, subóta.    
 
În limba greacă a Noului Testament, termenul sábbaton înseamnă atât Sabat cât şi săptămână.  
Astfel, în Marcu 16,2, construcţia sintactică „în ziua dintâi a săptămînii”, tradusă literal „în 
prima a săptămânii”, arată că fiecare zi este o za din lanţul zilelor săptămânii tinzând către 
Sabat, punctul final şi culminant al săptămânii.    
 
Să revenim acum la raportul evanghelic, pentru a identifica încă o dată ziua cea sfântă a lui 
Dumnezeu, zi care ar trebui respectată de toată lumea.  În Evanghelia după Luca, în capitolul 
23, versetele 50-56, și capitolul 24,1-3, citim:                                                                                                                                          
 
„Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul şi 
hotărârea celorlalţi.  El era din Arimatea, o cetate a iudeilor şi aştepta şi el împărăţia lui 
Dumnezeu” (capitolul 23,50-51).  
„Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus” (versetul 52).  
„L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în 
piatră, în care nu mai fusese pus nimeni” (versetul 53).    
 
„Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului” (versetul 54).    
„Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, l-au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum 
a fost pus trupul lui Isus în el” (versetul 55),  
„s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri.  Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit după lege” 
(versetul 56).  
 
„În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la mormânt dis- 
de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.  Au găsit piatra răsturnată de pe 
mormânt, au intrat înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus” (capitolul 24,1-3).    
De ce nu L-au găsit?  Pentru că înviase cu puţin timp mai înainte, în ziua dintâi a săptămânii.    

 
Ce înţelegem de aici?  Următoarele fapte: 
– ziua răstignirii, a morţii, a coborârii de pe cruce şi a înmormântării lui Isus a fost vineri, numită 
în Luca 23,54 „ziua Pregătirii”, iar astăzi „vinerea mare”; 
– imediat după ziua Pregătirii, după vinerea mare, a urmat ziua Sabatului, potrivit tot cu 
versetul 54; 
– în ziua Sabatului, Isus a zăcut în mormânt, iar ucenicele Domnului Isus „s-au odihnit după 
lege” (versetul 56); 
– munca întreruptă la sfârşitul zilei de vineri, pentru a se odihni după lege, a fost continuată 
după ce a trecut Sabatul, în ziua întâi a săptămânii (Luca 24,1); 
– în mormânt nu au găsit trupul lui Isus (versetele 2-3), pentru că înviase cu puţin timp înainte, 
când se lumina spre ziua întâi a săptămânii (Matei 28,1). 
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Şi mai clar: ziua de Sabat, ziua cea sfântă a lui Dumnezeu, când oamenii trebuie să se 
odihnească aşa cum s-au odihnit femeile care L-au urmat pe Isus şi au învăţat de la El, este ziua 
dintre vineri şi duminică, adică sâmbăta.  Observaţi, vă rog, că ucenicele ţineau Sabatul după 
răstignirea Domnului Isus. 
 
Mulţi cititori ai Bibliei spun că Cele Zece Porunci, inclusiv porunca a patra, adică porunca 
Sabatului, au fost pironite pe cruce.  Lucrul acesta nu este deloc adevărat.  Pe cruce au fost 
pironite păcatele oamenilor şi vina înregistrată în dreptul lor.  De fapt, nici cei ce zic aşa nu cred 
că poruncile au fost pironite pe cruce, pentru că ei acceptă unele dintre ele: respectul faţă de 
părinţi, neluarea în deşert a numelui Domnului, neuciderea etc.  Toate, în afară de Sabat.   
 
Două concluzii fundamentale se impun: 
 
(01) Hristos, decedat vineri, zăcând în mormânt sâmbătă, înviat din morţi în prima zi a 
săptămânii, duminică, Cel care Se odihnise la creaţiune în ziua a şaptea, S-a odihnit şi după 
răstignire, în mormânt, după încheierea lucrării de mântuire, tot în ziua a şaptea.  El a fost mort 
o parte din vineri, o parte din duminică, dar toată ziua de Sabat. 
 
(02) Femeile sfinte, ucenicele Domnului Isus, care fuseseră cu El şi învăţaseră de la El timp de 
trei ani şi jumătate, vineri au pregătit miresme şi miruri; când a sosit Sabatul sfânt, sâmbăta, la 
apusul soarelui, s-au oprit din lucru, „în ziua Sabatului s-au odihnit după lege” (Luca 23,56), iar 
după trecerea Sabatului şi-au reluat activitatea, mergând la mormânt ca să ungă trupul lui Isus, 
dar nu L-au găsit acolo, pentru că înviase!  (24,1-3)                    
 
Iată dar modelul de viaţă al urmaşilor lui Hristos, aşa cum reiese cu toată siguranţa din  
comportamentul sfintelor femei care au învăţat de la Hristos:                                                                                   
 
vineri – muncă,                                                                                                  
sâmbătă –odihnă, după lege,                                                                               
duminică – muncă.  
 
Această documentaţie clară, bogată şi indiscutabilă se găseşte în Noul Testament, în Evanghelia 
după Luca!  Din ea se poate înţelege foarte bine cum trăiau ucenicii Mântuitorului, apostolii; 
credinţa lor şi practica lor religioasă reprezintă fundamentul permanent al creştinismului.  
 
Ion Popescu, dintr-o localitate din judeţul Dâmboviţa, mergea la biserica satului, ca toată 
lumea.  Într-o zi de duminică, a aşteptat în biserică terminarea slujbei şi plecarea tuturor 
enoriaşilor.  Apoi a mers la locul unde era Sfânta Scriptură şi l-a întrebat pe preot: „Părinte, 
aceasta este Sfânta Scriptură, aşa este?  Spune-mi, te rog, după această carte a lui Dumnezeu, 
care este adevărata zi de odihnă, pe care trebuie să o ţinem?  Sâmbăta sau duminica?”  Preotul 
i-a răspuns: „Ioane, este sâmbăta!”  De atunci, Ion Popescu a ţinut sâmbăta.  El însuşi mi-a spus 
lucrul acesta într-o convorbire telefonică, când m-a sunat din Boise, Idaho, iar eu locuiam în 
Kingman, Arizona.  
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Au fost şi alte cazuri asemănătoare, mai amintesc unu.  În satul Alunişu, judeţul Argeş, pe la 
începutul anilor 1950, Gheorghiţă Stănescu a început să frecventeze serviciile religioase ale 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din sat şi a primit botezul.  Soţia lui s-a împotrivit şi i-a 
făcut mari greutăţi: nu-i mai gătea, nu-l mai lăsa să intre în casă.  El a suportat cu blândeţe toate 
şicanele.  Atunci, soţia lui s-a dus la preot şi i-a spus of-ul ei.  Preotul i-a răspuns: „Du-te şi tu cu 
el, pentru că aceasta este calea cea adevărată.”  A primit şi ea credinţa adevărată şi am avut 
ocazie să-i cunosc pe amândoi.   
 
Am locuit aproape 5 ani în Australia.  Acolo m-am împrietenit cu un grup mare de penticostali 
români, pe care i-am vizitat de multe ori la biserica lor şi le-am predicat, fără a pune probleme 
care i-ar fi deranjat.  Când eram pe cale de a pleca din Australia în Statele Unite ale Americii, am 
vizitat o familie penticostală şi acolo am avut o discuţie frumoasă cu mulţi dintre ei.  I-am 
întrebat: „Ce ne împiedică pe noi să fim o singură familie: Sabatul, alimentaţia?”  La care 
conducătorul lor, Pavel Durcău, a răspuns: „Nu, frate Radu, nu este alimentaţia, pentru că ne 
putem adapta.  Şi nu este nici Sabatul, pentru că este clar că Dumnezeu a dat Sabatul.  Este 
altceva.”  Şi mi-a spus ce. 
 
A înviat Isus duminică?  Fără îndoială.  A luat duminica locul sâmbetei ca Sabat al Domnului, din 
motivul acesta?  Nu, pentru că evanghelia nu zice aşa, concluzia aceasta este o deducţie 
omenească.  Noi nu putem întemeia credinţa şi practica noastră religioasă pe deducţii, ci pe un 
clar „aşa zice Domnul” dar, în cazul acesta, Domnul nu a zis aşa.  Şi a avut timp să zică, pentru 
că, după înviere, a mai rămas pe pământ încă patruzeci de zile şi li S-a arătat ucenicilor de multe 
ori.  Dar nu a zis niciodată ceva despre o înlocuire a Sabatului zilei a şaptea cu alt sabat.  
 
Pentru ca Sabatul biblic să se fi mutat pe duminică, ar fi trebuit să existe în Noul Testament un 
text care să zică aproximativ aşa: „Fiindcă Mântuitorul nostru Isus Hristos a înviat din morţi în 
prima zi a săptămânii, apostolii şi prezbiterii din Ierusalim au hotărât ca această zi, adică ziua 
învierii, să fie respectată săptămânal în locul vechiului Sabat al zilei a şaptea.  Ei au hotărât 
lucrul acesta pentru că Isus, în timpul celor patruzeci de zile de la înviere până la înălţare, le-a 
cerut în repetate rânduri să facă şi să respecte această schimbare.” 
 
Din nou vă invit să observaţi că ucenicele Domnului Isus, femei sfinte, s-au odihnit în ziua 
sâmbetei, după lege, dar s-au apucat iarăşi de treabă după ce a trecut sâmbăta.  Duminică au 
reluat munca obişnuită, au tratat ziua aceea ca pe o zi de lucru, era doar prima dintre cele şase 
zile de lucru, şi Dumnezeu a zis: „Să lucrezi şase zile.” 
 
O ultimă privire la cele trei zile din Luca 23 şi 24: 
vineri – Isus a murit pentru păcatele noastre, un act foarte important;  
sâmbătă – Isus S-a odihnit în mormânt, în ziua sfântă şi binecuvântată de El Însuşi;   
duminică – Isus a înviat din morţi, iar femeile care-L urmau şi-au reluat lucrul. 
 
Ar trebui oare ca toate aceste trei zile, vineri, sâmbătă, duminică, să fie zile de odihnă,  
zile sfinte, pentru că în ele au avut loc evenimente foarte importante pentru mântuirea 
oamenilor?  Ar rămâne numai patru zile de lucru.  Dar Dumnezeu a zis: „Să lucrezi şase zile şi  
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să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumnezeului 
tău; să nu faci nicio lucrare în ea . . .” (Exodul 20,9.10).  
 
Despre nicio altă zi a săptămânii nu a mai zis Dumnezeu vreodată aşa şi El nu a declarat 
niciodată că ar fi greşit, că I-ar părea rău, că Şi-ar cere scuze pentru că a zis aşa. 
 
Cândva, ziua naţională a României era 23 August; acum, este 1 Decembrie.  Oamenii se 
schimbă, Dumnezeu nu Se schimbă niciodată.  Aşa zice Biblia: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă 
schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi” (Maleahi 3,6).  „Isus Hristos este 
acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13,8).       
 

B. REZUMATUL STUDIULUI 
 

În Geneza 1,1, ni se spune că, „la început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”  Cuvântul 
„Dumnezeu” folosit în acest text este traducerea ebraicului „Elohim”, care are formă de plural şi 
înseamnă „Dumnezei”.  Ideea este că Sfânta Treime a creat împreună lumea noastră, aşa cum şi 
în Geneza 1,26 ni se spune că „Dumnezeu a zis: ,Să facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră.’”  Hristos este membru al Sfintei Treimi, numit „Dumnezeu-Fiul”; în 
această capacitate, El a participat la crearea lumii (Ioan 1,1-3.14).  De aceea, când ni se spune în 
Geneza 2,2.3 că Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o, Fiul lui 
Dumnezeu, Hristos, era inclus (vezi şi Coloseni 1,15.16).  Astfel, Sabatul a fost întemeiat de 
Hristos, de aceea El S-a declarat „Domn al Sabatului” (Marcu 2,28), acesta fiind Sabatul creştin. 

Evangheliile ne arată că Hristos a înviat în dimineaţa zilei întâi a săptămânii (de exemplu, Marcu 
16,9).  Cum oricine ştie că ziua în care a înviat Mântuitorul se numeşte astăzi duminică, rezultă 
că aceasta, adică duminica, este prima zi a săptămânii.  Orice calendar care începe săptămâna 
cu luni greşeşte, pentru că Isus nu a înviat luni, ci duminică.  Numărând astfel potrivit cu 
rânduiala biblică, zilele săptămânii se desfăşoară în următoarea ordine: duminică, luni, marţi, 
miercuri, joi, vineri, sâmbătă.  Ziua a şaptea a săptămânii este astfel sâmbăta şi această zi este 
Sabatul zilei a şaptea, ziua stabilită de Dumnezeu la creaţiune ca zi de odihnă sfântă şi 
binecuvântată. 

La Muntele Sinai, 2.500 de ani după creaţiune, Dumnezeu le-a cerut israeliţilor, prin porunca a 
patra (Exodul 20,8): „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.”  Nu era ceva nou, altfel 
nu s-ar fi pus problema să-şi aducă aminte.  Ziua de odihnă data de la creaţiune, dar evreii nu o 
respectaseră în timpul sclaviei din Egipt, de aceea a fost nevoie să-şi aducă aminte de ea şi să o 
restaureze în viaţa lor.  În evanghelii, se vorbeşte despre Paşte şi alte sărbători ca fiind 
„praznice ale iudeilor” (Ioan 2,13; Ioan 6,4; Ioan 11,55; Ioan 7,2; Ioan 5,1), dar niciodată Sabatul 
zilei a şaptea nu este numit aşa, ci, pur şi simplu, Sabat (Ioan 9,14; Luca 4,16; Fapte 16,13).  În 
Marcu 2,27, Hristos a afirmat că „Sabatul a fost făcut pentru om”,  adică pentru orice fiinţă 
omenească, nu numai pentru evrei; de altfel, Adam şi Eva au fost părinţii întregii omeniri, nu 
doar ai evreilor. 

Din cele mai vechi timpuri, a existat un cult al soarelui (2 Împăraţi 23,5.11; Deuteronom 4,19; 
Iov 31,26-28; Romani 1,25; Ezechiel 8,5-16).  Păgânii au închinat soarelui prima zi a săptămânii, 
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care în unele limbi încă se numeşte „ziua soarelui” (germană – Sonntag, engleză – Sunday).  
Prima lege de celebrare a acestei zile a fost dată de Constantin cel Mare la 7 martie 321.  În 
Luca 23,54-56 şi 24,1-3, observăm că Sabatul este ziua dintre vinerea răstignirii şi duminica 
învierii.  Ucenicele Domnului Isus au serbat sâmbăta aceea „după lege”.  În peste 105 limbi, 
numele sâmbetei este derivat de la cuvântul „Sabat”, de exemplu în spaniolă Sábado.  
Dumnezeu nu Se schimbă niciodată, de aceea ziua Sa sfinţită şi binecuvântată la creaţiune 
rămâne aşa în veci (Maleahi 3,6; Evrei 13,8).  

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR                                                                              

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu  

(02) TEMA NUMĂRUL 2: IDENTIFICAREA SABATULUI  

(03) Un plic în care se află paşaportul şi green card-ul 

(04) Nu aruncaţi plicul!  Mai verificaţi-l o dată!!! 

(05) Geneza 1,1: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” 

(06) În limba ebraică, numele lui Dumnezeu folosit în acest text este Elohim şi are formă de 
plural.     

(07) O traducere exactă ar fi „Dumnezei”.  Aceasta pentru că Dumnezeirea este grup – Sfânta 
Treime.   

(08) Ioan 1,1-3.14: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu.   

(09) El era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost 
făcut n-a fost făcut fără El. . . .  

(10) Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi . . .”. 

(11) Prin urmare, Cuvântul care era cu Dumnezeu, care era Dumnezeu şi S-a făcut trup este 
Domnul Isus Hristos. 

(12) Toate lucrurile au fost făcute prin El.  Deci, El a fost prezent şi activ la creaţiune.  

(13) Când Biblia zice, în Geneza 2,3, că  

(14) „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit 
de toată lucrarea Lui,  

(15) pe care o zidise şi o făcuse”, este inclus şi Dumnezeu-Fiul, adică Domnul Isus Hristos.  

(16) Hristos, deci, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, este Co-Autor al lumii noastre şi al 
Sabatului. 
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(17) Marcu 2,28: „. . . aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”  

(18) Domn, pentru că El l-a făcut.  Care este, deci, Sabatul creştin?  Acela pe care l-a instituit 
Hristos.   

(19) Dar care este, în fond, acel Sabat al zilei a şaptea, instituit de Hristos la crearea lumii?   

(20) Vom găsi răspunsul în această seară.   

(21) Care este ziua a şaptea a săptămânii?  Duminică? 

(22) Atunci ar însemna că Isus a înviat luni, dacă luni este ziua întâi.   

(23) Să lăsăm orice numărătoare omenească arbitrară la o parte şi să vedem ce zice Biblia.   

(24) Marcu 16,9: „Isus, după ce a înviat în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii,  

(25) S-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei.”  

(26) A înviat Isus într-o duminică?  Fără îndoială.  Dar a câta zi a săptămânii este ziua învierii?   

(27) Textul acesta din Marcu spune că este ziua întâi.   

(28) Număraţi şi dumneavoastră: duminică, luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă.  

(29) Dumnezeu a scris, cu mâna Lui, Cele Zece Porunci, pe două table de piatră şi i le-a dat lui 
Moise spre păstrare.   

(30) Porunca a patra începe aşa: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti” (Exodul 
20,8).   

(31) Poruncile nu erau noi, ci existaseră întotdeauna.  Despre Sabat, Dumnezeu a zis: “Adu-ţi 
aminte.”   

(32) Nu se pune problema aducerii aminte despre ceva nou.   

(33) Aţi văzut că Sabatul provine de la creaţiune.   

(34) Acolo erau îndemnaţi israeliţii să privească, de evenimentul acela să-şi aducă aminte.   

(35) Ioan 2,13: „Paştele iudeilor erau aproape.”  

(36) Ioan 6,4: „Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.”  

(37) Ioan 11,55: „Paştele iudeilor erau aproape.”  

(38) Ioan 7,2: „Şi praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape.”  

(39) Ioan 5,1: „După aceea, era un praznic al iudeilor.”  

(40) Nicăieri în Vechiul Testament sau în Noul Testament, Sabatul zilei a şaptea nu este numit   
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(41) un praznic al iudeilor sau Sabatul iudeilor sau Sabatul evreilor.  

(42) Ioan 9,14: „Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.” 

(43) Luca 4,16: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său,  

(44) în ziua Sabatului a intrat în sinagogă.”  

(45) Fapte 16,13: „În ziua Sabatului, am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu,  

(46) unde credeam că se află un loc de rugăciune.”   

(47) Adam şi Eva au fost creaţi în ziua a şasea.  A urmat Sabatul, în care Dumnezeu S-a odihnit.   

(48) Pentru că Sabatul a fost făcut pentru om, Adam şi Eva s-au odihnit împreună cu Dumnezeu.   

(49) Aceasta este cea mai veche sărbătoare, cea mai strămoşească, de la primii noştri strămoşi, 
Adam şi Eva.   

(50) Marcu  2,27: „Sabatul a fost făcut pentru om.”  

(51) Oricine are pretenţia că este om trebuie să accepte Sabatul zilei a şaptea – sâmbăta, ca zi 
de odihnă.   

(52) Evreii au avut un rol important în planul lui Dumnezeu: ei au fost făcuţi depozitarii 
poruncilor lui Dumnezeu.   

(53) Ei au conservat Sabatul zilei a şaptea timp de mii de ani până în zilele noastre.   

(54) Popoarele celelalte erau popoare păgâne, care nu cunoşteau poruncile lui Dumnezeu.   

(55) Ele nu se închinau la adevăratul Dumnezeu, ci la chipuri făcute de mâinile lor şi la aştri: 
soare, lună, stele.   

(56) 2 Împăraţi 23,5.11: Iosia „i-a izgonit pe preoţii idolilor, puşi de împăraţii lui Iuda să ardă 
tămâie pe înălţimi  

(57) în cetăţile lui Iuda şi în împrejurimile Ierusalimului şi pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, 
soarelui, lunii, zodiilor  

(58) şi întregii oştiri a cerurilor . . .  A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii, pe care 
împăraţii lui Iuda îi închinaseră soarelui . . . 

(59) şi a ars în foc carele soarelui.”  

(60) Deuteronom 4,19: „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer 
şi văzând soarele, 

(61) luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti.   
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(62) Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut.”  

(63) Iov 31,26-28: „. . . dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă şi,  

(64) dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la 
gură,  

(65) şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de 
Dumnezeul cel de sus!”   

(66) Romani 1,25: Oamenii „au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi  

(67) s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin.”   

(68) Capitolul 8 din Ezechiel ne arată o alunecare gradată a lui Israel pe panta păgânismului în 
ceea ce priveşte închinarea.             

(69) Versetele 5-6 (idolul geloziei): „. . . vei mai vedea şi alte urâciuni şi mai mari.”   

(70) Versetele 7-13 (chipuri de animale): „. . . vei mai vedea şi alte urâciuni mari.”   

(71) Versetele 14-15 (Tamuz): „. . . vei mai vedea şi alte urâciuni mai mari decât acestea.”  

(72) Versetul 16 (soarele) – închinarea la soare apare ca fiind urâciunea cea mai mare:  

(73) „Şi m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului.  Şi iată că, la uşa templului Domnului, 
între pridvor şi altar, erau aproape  

(74) douăzeci şi cinci de oameni, cu dosul întors spre templul Domnului şi cu faţa spre răsărit; 

(75) şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit.”  

(76) Popoarele păgâne au dedicat prima zi a săptămânii, ziua în care a înviat Isus, pentru 
închinarea la soare.    

(77) În unele limbi, ziua întâi a săptămânii încă poartă acest nume: în germană – Sonntag, în 
engleză – Sunday.   

(78) Pe data de 7 martie 321, împăratul roman Constantin cel Mare a impus prin lege  

(79) respectarea primei zile a săptămânii ca zi a soarelui (Dies Solis):  

(80) „Toţi judecătorii, locuitorii din oraşe şi meseriaşii să se odihnească în venerabila Zi a 
Soarelui.   

(81) Oamenii de la ţară se pot ocupa însă în voie de cultivarea câmpurilor, pentru că se întâmplă 
adesea că nu există zile   

(82) mai potrivite pentru semănarea grâului în brazde sau a viţelor în şanţuri.  Astfel, câştigul 
oferit de providenţa cerească  
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(83) să nu dispară datorită ocaziei unui timp scurt.”  (Joseph Cullen Ayer, A Source Book for 
Ancient Church History)   

(84) În unele limbi, ziua de miercuri se numeşte mijlocul săptămânii: în germană – Mittwoch, în 
rusă – cpeдá.   

(85) În peste 105 limbi, numele pentru sâmbătă, ultima zi a săptămânii, ziua a şaptea, e derivat 
din cuvântul „Sabat”.   

(86) De exemplu, în limba spaniolă, Sábado; ei nici nu au un alt cuvânt pentru ziua a şaptea, ca 
în româneşte sâmbătă.  La fel în limba rusă – subóta. 

(87) În limba greacă a Noului Testament, termenul sábbaton înseamnă Sabat, dar şi săptămână, 
mai ales atunci când este folosit la plural – sabbáton.   

(88) Próte sabbátou înseamnă „în prima zi a săptămânii”.  Aşa apare în 

(89) Marcu 16,9: „. . . în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii.”  

(90) În Luca 23,50-56 şi 24,1-3, avem trei zile consecutive foarte importante,  

(91) versetele 50-51: „Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, care nu luase 
parte la sfatul  

(92) şi hotărârea celorlalţi.  El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, şi aştepta şi el împărăţia lui 
Dumnezeu.”   

(93) Versetul 52: „Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.”   

(94) Versetul 53: „L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un 
mormânt nou,  

(95) săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.”   

(96) Versetul 54: „Era ziua pregătirii şi începea ziua Sabatului.”  

(97) Versetul 55: „Femeile care veniseră cu Isus din Galilea l-au însoţit pe Iosif; au văzut 
mormântul şi felul   

(98) cum a fost pus trupul lui Isus în el;”  

(99) Versetul 56: „. . . s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri.  Apoi, în ziua Sabatului, s-au 
odihnit după lege.”  

(100) Capitolul 24,1-3: „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au 
venit la mormânt  

(101) dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.   
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(102) Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru şi n-au găsit trupului 
Domnului Isus.”   

(103) De ce nu L-au găsit?  Pentru că înviase cu puţin timp înainte de a sosi ele acolo.   

(104) Ziua răstignirii, a morţii, a coborârii de pe cruce şi a înmormântării lui Isus a fost vineri, aşa 
cum toată lumea ştie (Luca 23,54),  

(105) şi se numeşte Vinerea Mare.    

(106) Ziua care a urmat după Vinerea Mare, adică ziua în care Isus a stat în mormânt, a fost  

(107) sâmbătă – Sabatul Domnului!  

(108) Ziua în care femeile au venit la mormânt şi nu au mai găsit trupul lui Isus era  

(109) prima zi a săptămânii, duminică (Luca 24,1-3).   

(110) Prin urmare, ziua Sabatului este ziua dintre Vinerea Mare şi Duminica Învierii – deci 
Sâmbătă!   

(111) După răstignirea lui Isus, sfintele femei s-au odihnit sâmbătă, după lege! 

(112) Mulţi cititori ai Bibliei susţin despre Cele Zece Porunci că au fost pironite pe cruce.   

(113) Absolut deloc!!!  Pe cruce au fost pironite păcatele noastre, lista păcatelor noastre, un 
zapis care era împotriva noastră!!!    

(114) De fapt, nimeni nu crede că poruncile morale au fost pironite pe cruce, nici cei care zic 
aşa.   

(115) Ar însemna că porunca a cincea, care cere respect faţă de părinţi, a fost pironită pe cruce.  
La fel şi altele. . . .  

(116) Toate zece!  Imposibil!  Niciuna!   

(117) Iată modelul de viaţă al urmaşilor lui Hristos, aşa cum reiese din comportamentul femeilor 
sfinte care L-au urmat:  

(118) vineri – muncă; sâmbătă – odihnă („după lege”); duminică – muncă.   

(119) Această documentaţie clară, bogată şi indiscutabilă se găseşte în Noul Testament, în 
Evanghelia după Luca!  

(120) Din ea se poate înţelege cum trăiau ucenicii Mântuitorului, sfinţii apostoli.   

(121) Textul din Luca nu zice nimic despre vreo inversare a zilelor, despre vreo mutare a 
sanctităţii.  Nimic.   

(122) Ar fi trebuit să existe în Noul Testament un text care să sune cam aşa:  
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(123) „Întrucât Mântuitorul Isus Hristos a înviat din morţi în prima zi a săptămânii, apostolii şi 
prezbiterii din Ierusalim  

(124) au hotărât ca această zi, adică ziua învierii, să fie respectată săptămânal în locul vechiului 
Sabat al zilei a şaptea. 

(125) Ei au luat această hotărâre pentru că Domnul Isus Hristos, în timpul celor patruzeci de zile 
de la înviere până la înălţare, le-a cerut,   

(126) în repetate rânduri, să facă şi să respecte această schimbare.”  

(127) Din nou suntem invitaţi să observăm că ucenicele lui Hristos s-au odihnit în ziua sâmbetei, 
după lege, dar s-au apucat 

(128) iarăşi de treabă după ce a trecut sâmbăta.  Duminică, ele au reluat munca obişnuită, au 
tratat-o ca pe o zi de lucru.   

(129) Era prima dintre cele şase zile de lucru, despre care Dumnezeu a zis: „Să lucrezi şase zile.”   

(130) Încă o privire asupra celor trei zile menţionate de evanghelistul Luca în capitolele 23 şi 24:  

(131) vineri – Isus a murit pentru păcatele noastre, un act foarte important;  

(132) sâmbătă – Isus S-a odihnit în mormânt, în ziua sfântă şi binecuvântată de El Însuşi la 
creaţiune;   

(133) duminică – Isus a înviat din morţi, iar femeile care-L urmau şi-au reluat lucrul.   

(134) Ar trebui oare ca toate aceste trei zile – vineri, sâmbătă şi duminică – să fie zile de odihnă, 
zile sfinte,    

(135) pentru că în toate au avut loc evenimente foarte importante pentru mântuirea 
oamenilor?   

(136) Ar rămâne numai patru zile de lucru.  Dar acest sistem de viaţă ar contrazice în mod 
flagrant aranjamentul divin:  

(137) „Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată 
Domnului,  

(138) Dumnezeului tău; să nu faci nicio lucrare în ea” (Exodul 20,9.10).   

(139) Cândva, ziua naţională a României era 23 August; acum este 1 Decembrie.  Oamenii se 
pot schimba, Dumnezeu niciodată!  

(140) Maleahi 3,6: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi 
fost nimiciţi.”   

(141) Evrei 13,8: „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci.”   
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(142) TEMA URMĂTOARE: NECESITATEA SABATULUI  

D. MICROSINTEZĂ 

paşaportul aproape pierdut; mai priviţi odată la ideea aceasta; instituit la creaţiune; pluralitatea 
Dumnezeirii în raportul creaţiunii; Isus a fost Creator; Isus este Domn al Sabatului; ziua a şaptea 
arătată în calendar; Marcu 16,9, ziua întîi – ziua învierii; ordinea biblică a zilelor săptămânii; 
sâmbăta este ziua a şaptea; inclusă în Cele Zece Porunci; „adu-ţi aminte”; aşezământ „curat 
evreiesc”; Sabatul este mult mai vechi decât evreii; două daruri din Grădina Edenului; praznice 
iudaice menţionate în evanghelii; Sabatul nu e numit „praznic al iudeilor”; Adam şi Eva nu aveau 
naţionalitate; Sabatul a fost făcut pentru om; importanţa poporului evreu; cultul soarelui din 
timpuri străvechi; ziua soarelui în diferite limbi; decretul lui Constantin cel Mare; mijlocul 
săptămânii în unele limbi; în peste 105 limbi, cuvântul sâmbătă vine de la Sabat; trei zile 
consecutive în Luca 23,50-56 și 24,1-3; ce s-a pironit pe cruce; Ion Popescu şi preotul; 
Gheorghiţă Stănescu şi soţia sa; Pavel Durcău, ce ne împiedică să fim o singură familie; text 
inexistent în Noul Testament; din nou vineri, sâmbătă, duminică – toate sunt sfinte?  
sărbătoarea naţională; Dumnezeu nu Se schimbă  
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TEMA NUMĂRUL 3                                                                                                                                                   
NECESITATEA SABATULUI 

A. STUDIUL COMPLET 

Umplem rezervorul maşinii cu carburantul corespunzător, benzină de un anumit tip sau 
motorină, şi călătorim câteva sute de kilometri.  Când carburantul se termină, motorul se 
opreşte, maşina stă pe loc, şi nu ne mirăm de lucrul acesta.  Fără o nouă cantitate de carburant, 
ea nu se va mişca din loc, oricare ar fi marca maşinii, oricât de bună ar fi, chiar nouă, şi oricât de 
experimentat ar fi şoferul.  Fără o realimentare, maşina va rămâne nemişcată. 

Niciun vehicul nu se mişcă la infinit, fără să consume nimic, fiind aşa-numitul perpetuum 
mobile.  Mişcarea presupune consum de energie, iar consumul necesită realimentare.   

L-am întrebat pe un şofer de camion mare din Statele Unite ce reguli sunt impuse în ce priveşte 
timpul de conducere şi timpul de odihnă.  Răspunsul său a fost că deplasările camionului sunt 
toate înregistrate pe computer şi controlate de staţiile de cântărire; după 11 ore de conducere 
continuă, şoferul este obligat să facă o pauză de 10 ore.  Pentru odihnă. 

Am pus aceeaşi întrebare unui pilot de avion particular; acesta mi-a spus că un pilot trebuie 
neapărat să se odihnească 8 ore din 24 de ore şi nu are voie să piloteze avionul mai mult de 4 
ore consecutive, de aceea este prezent în cabină şi un pilot secund.  Mi-a explicat că, datorită  
condiţiilor speciale la altitudine înaltă, acolo oboseala se resimte de două ori mai mult decât pe 
sol.   

Am extras dintr-un studiu despre sănătate prezentat pe un DVD (16 prezentări scurte, pastile, 
secţia 5 din 8 în acrostihul SANATATE) produs de editura PRISMA, o serie de citate, pentru mai 
multă precizie ştiinţifică: 

„Era în timpul Celui de al Doilea Război Mondial, când trupele germane erau cantonate de-a 
lungul Canalului Mânecii, gata în orice moment să invadeze Marea Britanie.  Într-una dintre 
fabricile engleze în care se construiau bombardiere, muncitorii au fost obligaţi să lucreze 74 de 
ore pe săptămână; totuşi, timpul de lucru efectiv era doar de 66 de ore, datorită concediilor de 
boală, accidentelor sau altor absenţe.  Cu un orar de lucru aşa de lung, muncitorii au început să 
devină nemulţumiţi şi indisciplinaţi.  Accidentele, rebuturile, absenţele şi cazurile de boală au 
început să se înmulţească.  Moralul era la pământ.”  

„Ce era de făcut?  Conducerea fabricii a hotărât să reducă programul de lucru de la 74 la 64 de 
ore pe săptămână, durata de lucru efectiv fiind de 54 de ore, dar, spre surprinderea tuturor, 
producţia a rămas aceeaşi.  Pe lângă aceasta, moralul a început să crească, iar numărul de 
accidente, absenţe şi cazuri de boală a scăzut.” 

„Ca urmare, după câteva săptămâni, programul de lucru a fost redus cu încă zece ore, ajungând 
la un număr de 54 de ore pe săptămână.  Spre uimirea tuturor, producţia a crescut cu 15 
procente.  De asemenea, absenţele, rebuturile şi accidentele s-au împuţinat, în timp ce moralul 
şi dispoziţia muncitorilor au crescut şi mai mult.” 
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„Pe data de 29 iulie 1941, cu 6 luni înainte de intrarea Statelor Unite în război, primul ministru 
Winston Churchill declara în Camera Comunelor: ‚Dacă va fi să câştigăm acest război, atunci 
acest lucru va fi posibil doar prin rezistenţă.  De aceea, trebuie să avem o zi de odihnă pe 
săptămână şi un concediu de o săptămână pe an.’  Propunerea a fost votată şi a devenit lege.” 

„Aceasta este doar una dintre lecţiile istoriei, care ilustrează, pe de o parte, efectele nefaste ale 
oboselii, şi, pe de altă parte, într-un viu contrast, cât de bine-venită şi indispensabilă este 
odihna.” 

„Cercetările arată că oboseala afectează rezultatele muncii fiecăruia dintre noi.  Să luăm doar 
un exemplu: două automobile se deplasează pe o şosea; maşina din faţă frânează brusc, 
luminile roşii ale stopurilor se aprind.  Şoferul din maşina din spate vede luminile şi frânează şi 
el.  Din momentul în care şoferul observă luminile şi până în momentul când frânează, se scurge 
un timp care se numeşte timp de reacţie.  În starea de oboseală, timpul de reacţie este mai 
lung.  De multe ori, prelungirea timpului de reacţie este cauza unor accidente rutiere deseori 
grave sau chiar mortale.”   

„Fie că este vorba de oameni de afaceri, de elevi sau studenţi, de muncitori în fabrică sau de 
femei casnice, toţi aceia în a căror viaţă echilibrul dintre activitate şi repaus este răsturnat în 
favoarea suprasolicitării vor resimţi urmările abuzurilor îndelungate şi, în cele din urmă, vor fi 
copleşiţi de oboseală.  De altfel, în societatea modernă, medicii constată că simptomul cel mai 
frecvent de care se plâng pacienţii în timpul consultaţiilor medicale este oboseala.” 

„Oboseala este, de fapt, o scădere, de durată mai scurtă sau mai lungă, a capacităţii funcţionale 
a organismului întreg sau a unei părţi a acestuia, după depunerea unui efort intens şi de 
durată.”  

„Odihna este o parte la fel de esenţială a ritmului vieţii ca şi activitatea. . . .  Odihna nu 
influenţează numai performanţele noastre profesionale, fizice şi intelectuale, ci şi relaţiile 
interumane.  Ea are repercusiuni până şi asupra calităţii şi duratei vieţii.”  

Gândiţi-vă la inima omenească, acest muşchi care, timp de 70, 80, 90 de ani, pulsează, 
pompând în corp cantităţi enorme de sânge.  Cum este posibil lucrul acesta?  Pentru că inima se 
şi odihneşte, mai mult se odihneşte decât lucrează, timpul de odihnă fiind, aşa cum m-a 
informat un medic, de circa 2 ori mai mare decât timpul de lucru: contracţia, numită sistolă, 
când inima pompează sângele din auricule în ventricule şi din ventricule în artera pulmonară şi 
în aortă, este urmată de o pauză, numită diastolă, când inima se umple de sângele adus din 
vene.  La o activitate normală a inimii de 70 de bătăi pe minut, sistola durează circa 37%     
dintr-un minut, iar diastola restul.  

O statistică arată că somnul orăşenilor s-a scurtat mereu în ultima sută de ani şi anume:  

==============================                                                                                                                                                 
Anul                Ore de somn                                                                            
============================== 

1910 9,5 
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1950 8,0 
1978 7,3 
1988 6,8 
1998          6,4 
2008 ? 
============================== 

Dumnezeu a creat planeta noastră, cu tot ce este pe ea, inclusiv viaţa umană, acum 6.000 de 
ani şi ceva.  Pentru menţinerea şi funcţionarea  vieții omenești în condiţii ideale, Creatorul a 
prevăzut factorii corespunzători şi i-a anunţat imediat: 

– Dieta trebuincioasă: „Și Dumnezeu a zis: ‚Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi 
care este pe faţa întregului pământ şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie 
hrana voastră’” (Geneza 1,29).                                                                                                                                   

– Munca: „Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a aşezat în Grădina Edenului, ca s-o lucreze şi   
s-o păzească” (Geneza 2,15).                                                                                                                            

– Odihna: „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse” (Geneza 2,3).  „Apoi le-a zis: ‚Sabatul a 
fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat’” (Marcu 2,27).   

Odihna, ca şi mişcarea, face parte din viaţă; ea e o condiţie fundamentală a acesteia, iar 
nesocotirea ei se plăteşte scump, fiind un păcat împotriva organismului şi a Celui ce l-a creat: 
„Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit 
de la Dumnezeu?  Şi că voi nu sunteţi ai voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.  Proslăviţi dar 
pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6,19.20). 
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?  Dacă 
nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui 
Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi” (1 Corinteni 3,16.17).   

Sinuciderea, fie bruscă, adică prin curmarea voită și conștientă a vieţii proprii în mod subit, fie 
lentă, prin ruinarea treptată a sănătăţii datorită unor practici nocive, este păcat şi Dumnezeu îl 
va pedepsi.   

La începutul verii anului 2004, pe când locuiam în oraşul Kingman, statul Arizona, Statele Unite 
ale Americii, am făcut o călătorie, împreună cu soţia, în Germania, la rudele ei.  Am parcurs cu 
maşina noastră drumul de 200 de mile în circa 3½ ore, de la Kingman la Phoenix, capitala 
statului Arizona, unde este aeroportul internaţional.  Am parcat maşina pentru toată perioada 
absenţei din America la o parcare de lungă durată şi mai ieftină.  Când am revenit din Germania 
peste 2-3 săptămâni, lăsaserăm în urmă o noapte întreagă nedormită, adică cea petrecută 
peste ocean, şi pe cea dinaintea ei, când nu dormiserăm decât puţine ore, pentru că, foarte 
devreme, de dimineaţă, cineva ne-a dus din oraşul Rastatt la Frankfurt pe Main la aeroport.  
Eram foarte obosiţi când am aterizat în Phoenix şi era seara târziu.  Am luat maşina de la 
parcare şi am pornit spre Kingman, parcurgând astfel cele 200 de mile (320 de kilometri).  A fost 
groaznic.  Conduceam pe rând, dar ni se închideau ochii.  Am mai oprit, ne-am mişcat puţin, am 
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continuat să conducem maşina, pe rând.  Când am ajuns acasă, după 3,5 ore de călătorie 
chinuită, ne-am zis că nu mai facem niciodată aşa ceva, mai degrabă să aranjăm cu cineva să ne 
ia de la aeroport.  Ce am făcut noi era o faptă vecină cu crima – doi şoferi extrem de obosiţi, 
conducând, alternativ, maşina timp de 3,5 ore.  Eram un pericol pentru noi înşine şi un pericol 
pentru alţii.  Nu s-a întâmplat nimic şi Dumnezeu ne-a iertat, dar am învăţat o lecţie.  Oboseala 
extremă poate să ucidă! 

Când se îmbolnăvesc, mulţi oameni Îl învinuiesc pe Dumnezeu, pentru că, aşa cum gândesc ei, 
El nu are grijă de ei.  Alţii se roagă pentru vindecare însă, când ei în mod conştient îşi 
subminează sănătatea, nu este o astfel de rugăciune o insultă la adresa Aceluia Căruia Îi este 
adresată?  În Proverbe 28,9, ni se spune: „Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, 
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă.”    

Furtul acesta din timpul de odihnă, fie odihna somnului, fie relaxarea săptămânală, e o formă 
de sinucidere.  Paradoxal, se constată că omul modern, deşi e mai luminat din punct de vedere 
ştiinţific şi ar fi de aşteptat să gândească mai bine despre bunăstarea sa, se odihneşte din ce în 
ce mai puţin, aşa cum ne-a arătat foarte clar statistica şi crede, în mod eronat, că recuperează 
consumând cafea sau alte droguri care-l privează de odihnă.   

Îndrăznesc să sper că acum este clar pentru oricine că munca de orice fel trebuie să fie urmată 
de odihnă suficientă, pentru ca acea muncă să mai fie posibilă.  Aceasta este o lege a vieţii.  
Citeam cândva într-o carte că, pe un mormânt, era pus următorul epitaf: „Toată viaţa nu ai ştiut 
altceva decât să munceşti şi iar să munceşti.”  Şi se întreba autorul cărţii: „Nu era oare acel 
epitaf mai potrivit pentru un cal?”  

Într-un fel, da.  Dar şi animalele au nevoie de odihnă, de care Dumnezeu S-a îngrijit în 
instrucţiunile Sale: „. . . să nu faci nicio lucrare în ea (în ziua Sabatului), nici tu, nici fiul tău, nici 
fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta . . .” (Exodul 20,10).  „Timp de şase zile să-ţi faci 
lucrarea.  Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă . . .” 
(Exodul 23,12).   

În localitatea Huntsville din statul Alabama, Statele Unite ale Americii, există o universitate 
adventistă.  Un pastor, care a studiat acolo în anii 1940, mi-a povestit că, pe atunci (poate şi 
acum), şcoala avea un teren agricol unde studenţii puteau munci un anumit număr de ore ca  
să-şi acopere o parte din taxele şcolare şi să se întreţină.  La un moment dat, şcoala a vândut 
caii şi a cumpărat maşini agricole.  După câteva săptămâni, cumpărătorul cailor a venit şi s-a 
plâns: „Domnilor, nu ştiu ce să mai înţeleg.  Buni cai, harnici, puternici, dar sâmbăta refuză să 
lucreze!”  

Viaţa este un proces bazat pe acest ritm, necesitând o alternare între efort şi odihnă, aşa cum a 
stabilit Dumnezeu prin actul creaţiunii: 6 zile de lucru şi o pauză de o zi, şase zile de lucru şi iar o 
pauză de o zi şi tot aşa mai departe.  Ritmul acesta este cel mai sănătos şi rezistă la orice test 
ştiinţific.   

Porunca Sabatului, care este porunca a patra din Decalog, fixează în context moral ritmul acesta 
vital, cerându-i omului să muncească şi apoi să se refacă, dar nu într-un mod haotic sau arbitrar, 
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ci după formula divină: „Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău” (Exodul 20,9.10).   

Chiar şi în condiţiile de mediu ideal şi de viaţă perfectă din Eden, omul avea nevoie de muncă şi 
de odihnă, aşa cum i-a prescris Dumnezeu: „Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a aşezat în 
Grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Geneza 2,15).  „Apoi le-a zis: ‚Sabatul a fost 
făcut pentru om’” (Marcu 2,27).   

Astfel, atât munca, de şase zile, cât şi odihna, în ziua a şaptea, provin din viaţa care a precedat 
căderea în păcat.  Acolo totul era perfect, iar lucrurile perfecte nu trebuie să fie schimbate.  De 
fapt, cu ce altceva ar fi schimbate decât cu lucruri imperfecte?  

Cu atât mai mult are omul nevoie de odihna prescrisă de Dumnezeu în condiţiile de îngreunare 
a muncii de după căderea în păcat: „. . . blestemat este acum pământul din pricina ta.  Cu multă 
trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale. . . .  În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 
pâinea . . .”  (Geneza 3,17.19).  

Cum se poate ruina un organism uman?  Prin uz şi prin abuz: uz de substanţe dăunătoare 
sănătăţii (mâncate, băute, inhalate), abuz de substanţe folositoare.  În cazul celor dăunătoare 
noi recomandăm abstinenţa; în cazul celor folositoare, cumpătarea.   

Există un cuvânt în limba engleză care exprimă excesul de muncă workaholism, nu ştiu dacă are 
un corespondent în româneşte, ar fi muncoolism (asemănător cu alcoolism) sau muncomanie, 
adică dependenţă bolnăvicioasă de muncă, dedare nefirească la muncă, sclavia muncii.  Tocmai 
de aşa ceva ne fereşte ţinerea Sabatului Domnului; de fapt, produci mai mult şi de mai bună 
calitate dacă te odihneşti la timp, decât dacă eşti tot timpul obosit.  

Încă din vremuri străvechi, Dumnezeu a fost interesat de sănătatea copiilor Săi: „El a zis: ‚Dacă 
vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine 
înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu 
niciuna din bolile cu care i-am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă’” (Exodul 
15,26).  „Voi să-I slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi 
voi îndepărta boala din mijlocul tău” (Exodul 23,25).  „Fiule, nu uita învăţăturile mele şi 
păstrează în inima ta sfaturile mele!  Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce 
multă pace. . . .  Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale” (Proverbe 
3,1.2.8).  „Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în 
pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13,11).  „Prea iubitule, doresc ca 
toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul 
tău” (3 Ioan 2).   

Iată aici cele opt principii fundamentale ale sănătăţii, cuprinse în acrostihul SANATATE:  

 S = soare 

 A = aer 

 N = nutriţie 
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 A = apă 

 T =  tihnă 

 A = activitate fizică  

 T = temperanţă 

 E =  echilibru mental şi spiritual  

Vă rog să reţineţi faptul că odihna este o condiţie de sănătate.  Ce facem când un cal este 
obosit?  Îl batem?  Îi dăm să bea cafea?  Îl lăsăm să se odihnească.  Dar nici cu omul nu este 
altfel.  

Distingem patru tipuri de odihnă fizică şi mentală:                                                                                                        

– pauza la locul de muncă,                                                                                                                                        
– odihna de noapte,                                                                                                                                                        
– odihna săptămânală,                                                                                                                                               
– concediul anual. 

Adventiştii de ziua a şaptea sunt cel mai sănătos grup de oameni şi cu cea mai mare longevitate, 
potrivit unui articol publicat în noiembrie 2005 în revista americană National Geografic.  Care 
este secretul?  Multiplu:                                                                                                                                   

– abţinere totală de la alcool, fumat, alte droguri vătămătoare,                                                                                      
– alimentaţie sănătoasă,                                                                                                                                           
– încredere în Dumnezeu,                                                                                                                                                                            
– odihnă raţională, după Scripturi.  

Turiştii care vin în Portugalia pot să viziteze o mânăstire situată pe vârful unei stânci, de unde 
frumuseţile naturii pot fi văzute până departe.  Singurul mod de a ajunge la mânăstire este    
într-un coş mare tras în sus printr-o frânghie acţionată de un călugăr bătrân.  Într-o zi, ghidul şi 
un vizitator părăseau mânăstirea prin intermediul acelui coş.  În timp ce căruntul călugăr îi 
cobora în josul prăpastiei, coşul s-a scuturat lovindu-se de stânci.  Vizitatorul nervos s-a întors 
către ghid şi l-a întrebat cu vocea tremurândă: „Domnule, cât de des înlocuiesc ei frânghia?”  
Îngălbenit, ghidul a răspuns: „De câte ori se rupe frânghia veche.”  (După Mark Finley, The 
Almost Forgotten Day, 1988, U.S.A., pagina 1) 

Nu trebuie aşteptat până când se rupe frânghia, până când vine boala, până când puterile se 
epuizează.  Dumnezeu nu poate aproba şi nu poate binecuvânta o viaţă haotică.  Haosul este 
marca vieţii de păcat.  Arhimede a zis: „Daţi-mi un punct fix şi răstorn pământul.”  Sau, după 
altă variantă: „Daţi-mi o pârghie destul de lungă şi un loc unde să stau şi voi mişca lumea.”  
Ceea ce înseamnă un punct de sprijin, un reper.   

Noi avem acest punct sigur în desfăşurarea timpului, nu pentru a răsturna cumva pământul, dar 
precis pentru a mişca lumea, un reper perfect care previne o viaţă de hazard – este odihna zilei 
de Sabat.   
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Sabatul oferă odihnă sănătoasă pentru toate compartimentele fiinţei omeneşti, adică: 

– odihnă fizică, abţinere de la lucrul săptămânii, relaxare;                                                                                
– odihnă mintală, suspendarea tematicii obositoare a vieţii cotidiene;                                                           
– odihnă emoţională, „griji, dureri în Sabat zboară” (aşa cum spune un imn);                                                  
– odihnă spirituală, comuniune fericită cu Creatorul în contextul Cuvântului Său şi al lucrurilor 
create de El. 

Sabatul este, deci, un timp special de comuniune cu Dumnezeu.  Numai atunci?  Auzim adesea 
zicându-se: „Eu mă închin lui Dumnezeu tot timpul, nu numai într-o zi.”  Fără îndoială, aşa zice şi 
Sfânta Scriptură: „Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5,17).  „Vegheaţi dar în tot timpul şi 
rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi 
în picioare înaintea Fiului omului” (Luca 21,36).   

Şi, totuşi, aranjamentul divin prevede să respectăm, să folosim timpul sacru al Sabatului zilei a 
şaptea ca o ocazie de intensificare a acestei legături cu Atotputernicul.  Adică, închinare 
permanentă, cu un apogeu al acestei închinări când Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său 
într-un mod cu totul deosebit.  Este ziua de naştere a Pământului, ziua pe care Dumnezeu Şi-a 
pus semnătura ca fiind ziua Sa, când trebuinţele sufleteşti ale credincioşilor sunt satisfăcute ca 
în nicio altă zi. 

Dacă preşedintele ţării ţi-ar acorda o audienţă pentru rezolvarea unei probleme foarte 
importante, să zicem, pe 1 februarie, vei face tot posibilul să fii acolo pe 1 februarie şi nu pe 31 
iulie sau pe 2 octombrie sau altădată.  Vei face totul ca să nu pierzi ocazia şi să fii punctual.   

Dacă specialiştii anunţă o eclipsă parţială de soare, marţi după-amiază, la orele 5,00, şi dacă vrei 
să o urmăreşti, nu te vei duce să tragi un somn, dacă chiar te interesează, ci vei sta treaz şi gata 
să o observi; nu vei zice: „Eu o văd mâine.”  

În ziua a şaptea comemorăm lucrarea creaţiunii, ne gândim mai mult decât oricând la Creator, 
păstrând astfel legătura cu originea noastră şi a lumii întregi.  Se apreciază că, dacă Sabatul ar fi 
fost respectat întotdeauna, de către toţi oamenii, nu ar fi existat niciodată ateism, evoluţionism, 
idolatrie sau umanism.   

Potrivit cu constatarea apostolului Pavel, „credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Hristos” (Romani 10,17).  Iar valoarea acestei credinţe este arătată în Evrei 11,6: „Şi 
fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui!  Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie 
să creadă că El este şi că-i răsplăteşte pe cei ce-L caută.”  

Credinţa, ca să dureze, trebuie să fie alimentată încontinuu, pentru că nici credinţa nu este un 
perpetuum mobile.  Sabatul este mijlocul rânduit de Dumnezeu care, prin excelenţă, 
alimentează credinţa, iar fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu.   

Îndrumarea divină sună aşa: „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, 
cu o adunare sfântă.  Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei; este Sabatul Domnului, în toate 
locuinţele voastre” (Leviticul 23,3).  
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Respectarea Sabatului include adunări sfinte, întruniri spirituale ale poporului lui Dumnezeu, la 
care credincioşii trebuie să ia parte în mod activ.  Aşa s-a procedat din cele mai vechi timpuri.  
Aşa a făcut Domnul Isus.  Aşa au făcut sfinţii apostoli.  Iată probele biblice:  „A venit în Nazaret, 
unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă.  S-a scultat să 
citească . . .” (Luca 4,16).  Dar nu le-a spus să nu se mai adune în Sabat!  „Pavel şi Sila au trecut 
prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.  Pavel, după 
obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi” (Fapte 17,1.2).  
Dar nu le-a spus să nu se mai adune în Sabat!     

O doamnă l-a întrebat pe un pastor adventist: „Domnule pastor, am încercat să ţin şi eu 
duminica aşa cum ţineţi dumneavoastră sâmbăta, dar nu am reuşit; de ce oare?”  „Doamnă”, a 
răspuns pastorul, „pentru că nu este binecuvântată.”  De altfel, nimeni nu ţine ziua întâi a 
săptămânii sau altă zi aşa cum cere Biblia să fie ţinută sâmbăta, cred că nici papa.  Aşteptaţi să 
auziţi tema a şasea, despre modul corect de respectare a Sabatului, şi atunci cred că îmi veţi da 
dreptate.   

Tatăl meu a fost parcă al doilea dintr-o serie de vreo 11 copii.  În adolescenţă, lucra la câmp, la 
prăşit porumb, cu un frate al său care era cu vreo doi ani mai tânăr, Nicolae.  Acestuia nu-i prea 
plăcea munca.  Din când în când se aşeza jos.  Tatăl meu îl îndemna: „Hai, Nicolae, dă-i mai 
departe.”  Nicolae zicea: „Sunt obosit, mă odihnesc”, deşi nu făcuse mare lucru.  „Hai, Nicolae, 
să terminăm rândul acesta, ne odihnim la capătul rândului.”  „Nu”, zicea Nicolae, „eu mă 
odihnesc pe rând.”  De ce să te odihneşti pe rând, în cursul săptămânii de lucru, şi nu la capătul 
rândului, la sfârşitul săptămânii, aşa cum a stabilit Dumnezeu?!  

Nu orice odihnă are acelaşi caracter, eficienţă şi rezultate.  Somnul din timpul nopţii este cu 
mult superior celui din timpul zilei, pe care-l practică cei care lucrează în schimbul trei.  Odihna 
Sabatului zilei a şaptea este binecuvântată şi sfinţită de Dumnezeu, de aceea ea este o odihnă 
unică, inegalabilă.  Acesta este un timp sacru de 24 de ore care Îi aparţine lui Dumnezeu, este 
un timp special de audienţă cu Dumnezeu.  El a stabilit această întâlnire specială cu poporul 
Său, pe care nimeni nu are dreptul să o schimbe și nici nu are cum să o facă.  Această întâlnire 
este o pregustare a conlocuirii cu Dumnezeu în veşnica Sa împărăţie.  În felul acesta, noi ne 
adaptăm la atmosfera sacră a cerului.   

Ne plângem cumva că e prea mult timp petrecut împreună cu Dumnezeu?  Iată starea de spirit 
a unor compozitori iluştri, inspiraţi ai psalmilor, fiii lui Core.  Ei au zis aşa în Psalmul 42,1.2: 
„Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!  
Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce şi mă voi 
arăta înaintea lui Dumnezeu?”   

Un astfel de dor după Dumnezeu depăşeşte farmecul oricărei alte trăiri sau aprinderi de 
sentimente omeneşti.   

B. REZUMATUL STUDIULUI 

Nu există perpetuum mobile.  Mişcarea presupune consum de energie, iar consumul necesită 
realimentare.  Pentru viaţă, sănătate şi activitate optimă, orice fiinţă omenească are nevoie de 
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odihnă periodică.  Dumnezeu a creat planeta noastră, cu tot ce este pe ea, inclusiv viaţa umană, 
acum 6.000 de ani şi ceva.  Pentru menţinerea şi funcţionarea ei în condiţii ideale, Creatorul a 
prevăzut factorii corespunzători şi i-a anunţat imediat: dieta trebuincioasă (Geneza 1,29), 
munca (Geneza 2,15) şi odihna (Geneza 2,3; Marcu 2,27).  

Odihna, ca şi mişcarea, face parte din viaţă; ea este o condiţie fundamentală a acesteia, iar 
nesocotirea ei se plăteşte scump, fiind un păcat împotriva organismului şi a Celui ce l-a creat (1 
Corinteni 6,19.20; 3,16.17).   

Sinuciderea, fie bruscă, adică prin curmarea voită și conștientă a vieţii proprii în mod subit, fie 
lentă, prin ruinarea treptată a sănătăţii datorită unor practici nocive, este păcat şi Dumnezeu îl 
va pedepsi.  Când se îmbolnăvesc, mulţi oameni Îl învinuiesc pe Dumnezeu, pentru că, aşa cum 
gândesc ei, El nu are grijă de ei.  Alţii se roagă pentru vindecare însă, când ei în mod conştient 
îşi subminează sănătatea, o astfel de rugăciune este o insultă la adresa Aceluia Căruia Îi este 
adresată (Proverbe 28,9).  În porunca a patra, din Exodul 20,8-11, care este porunca Sabatului, 
Dumnezeu S-a îngrijit de odihna tuturor, până şi a animalelor. 

Viaţa este un proces bazat pe ritmul dintre efort şi odihnă, iar Dumnezeu a stabilit ca, după cele 
şase zile de lucru, de duminică până vineri, oamenii să se odihnească sâmbătă.  Până şi în 
condiţiile de mediu ideal şi viaţă perfectă din Eden, omul avea nevoie de muncă şi odihnă, aşa 
cum i-a prescris Dumnezeu (Geneza 2,15; Marcu 2,27).  După cădere, munca s-a îngreunat 
(Geneza 3,17-19) şi, totuşi, ea rămâne o binecuvântare, atunci când se desfăşoară după formula 
lui Dumnezeu.  Încă din cele mai vechi timpuri, El S-a interesat de sănătatea copiilor Săi (Exodul 
15,26; 23,25; Proverbe 3,1.2.8; 2 Corinteni 13,11; 3 Ioan 2).  Adventiştii de ziua a şaptea sunt cel 
mai sănătos grup de oameni de pe pământ, prin abţinerea totală de la alcool, tutun, alte droguri 
nocive, practicarea unei alimentaţii sănătoase, încredere în Dumnezeu şi odihnă raţională, după 
Sfintele Scripturi.   

Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat (1 Tesaloniceni 5,17; Luca 21,36).  Şi, 
totuşi, aranjamentul divin prevede să respectăm timpul sacru al Sabatului ca o ocazie de 
intensificare a legăturii noastre cu Atotputernicul, adică, închinare permanentă, cu un apogeu al 
acestei închinări când Dumnezeu Se întâlneşte în mod deosebit cu poporul Său.  Credinţa, ca să 
dureze, trebuie să fie alimentată (Romani 10,17; Evrei 11,6), Sabatul fiind o astfel de ocazie 
(Leviticul 23,3; Luca 4,16; Fapte 17,1.2).  Dumnezeu a prevăzut o întâlnire specială cu poporul 
Său, pe care nimeni nu are dreptul să o schimbe și nici nu are cum să o facă.  Această întâlnire 
este o pregustare a conlocuirii cu Dumnezeu în veşnica Sa împărăţie.  În felul acesta, noi ne 
adaptăm la atmosfera cerului.  În Psalmul 42,1.2, autorii îşi exprimă setea după Dumnezeu, iar 
acest dor depăşeşte farmecul oricărei alte aprinderi sentimentale.  

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR                                                                                                    

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu                              

(02) TEMA NUMĂRUL 3: NECESITATEA SABATULUI  
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(03) Nu există perpetuum mobile!  Mişcarea presupune consum, iar consumul cere 
realimentare!  

(04) Extrase dintr-un material produs de editura PRISMA, prezentate pe un DVD:  

(05) „În timpul Celui de al Doilea Război Mondial, într-o fabrică engleză de bombardiere,  

(06) muncitorii erau obligaţi să lucreze 74 de ore pe săptămână, din care orele de lucru efectiv 
erau 66.   

(07) Rezultatele suprasolicitării au fost: creşterea cazurilor de concedii de boală, accidente, alte 
absenţe.  

(08) Muncitorii au început să devină nemulţumiţi şi indisciplinaţi.  Moralul era la pământ.   

(09) Conducerea fabricii a redus programul de lucru la 64 de ore pe săptămână, din care orele 
de lucru efectiv erau 54.   

(10) Spre surprinderea tuturor, producţia a rămas aceeaşi!  

(11) Mai mult decât atât, moralul a început să crească, iar numărul de accidente, absenţe şi 
cazuri de boală a scăzut.   

(12) Ca urmare, programul de lucru a fost redus cu încă 10 ore, ajungând la 54 de ore pe 
săptămână.   

(13) Spre uimirea tuturor, producţia a crescut cu 15 procente!    

(14) Absenţele, rebuturile şi accidentele s-au împuţinat, iar moralul şi dispoziţia muncitorilor au 
crescut şi mai mult.   

(15) La 29 iulie 1941, cu 6 luni înainte de intrarea Statelor Unite în război, primul ministru 
britanic Winston Churchill declara:   

(16) ,Dacă va fi să câştigăm acest război, atunci acest lucru va fi posibil doar prin rezistenţă.  

(17) De aceea, trebuie să avem o zi de odihnă pe săptămână şi un concediu de o săptămână pe 
an.’   

(18) Propunerea sa a fost votată şi a devenit lege. 

(19) Cercetările arată că oboseala afectează rezultatele muncii fiecăruia dintre noi.  Să luăm 
doar un exemplu:   

(20) Două automobile se deplasează pe o şosea; maşina din faţă frânează brusc, luminile roşii 
ale stopurilor se aprind.   

(21) Şoferul din maşina din spate vede luminile şi frânează şi el.   
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(22) Din momentul în care şoferul observă luminile şi până în momentul când frânează, se 
scurge un timp care se numeşte  

(23) timp de reacţie.  În starea de oboseală, timpul de reacţie este mai lung.   

(24) De multe ori, prelungirea timpului de reacţie este cauza unor accidente rutiere deseori 
grave sau chiar mortale.” 

(25) „Fie că este vorba de oameni de afaceri, de elevi sau studenţi, de muncitori în fabrică sau 
de femei casnice, toţi aceia,  

(26) în a căror viaţă echilibrul dintre activitate şi repaus este răsturnat în favoarea 
suprasolicitării, vor resimţi urmările abuzurilor  

(27) îndelungate şi, în cele din urmă, vor fi copleşiţi de oboseală.”   

(28) „Oboseala este, de fapt, o scădere, de durată mai scurtă sau mai lungă, a capacităţii 
funcţionale a organismului întreg sau a unei  

(29) părţi a acestuia, după depunerea unui efort intens şi de durată.”   

(30) „Odihna este o parte la fel de esenţială a ritmului vieţii ca şi activitatea. . . .  Odihna nu 
influenţează numai performanţele  

(31) noastre profesionale, fizice şi intelectuale, ci şi relaţiile interumane.   

(32) Ea are repercusiuni până şi asupra calităţii şi duratei vieţii.”  (Aici se încheie citatele.)  

(33) Gândiţi-vă la inima omenească, la acest muşchi care, timp de 70, 80, 90 de ani, pulsează, 
pompând în corp cantităţi enorme de stânge.   

(34) Cum este posibil acest lucru?  

(35) Inima se şi odihneşte, mai mult se odihneşte decât lucrează.  Timpul de odihnă este de 
circa două ori mai lung decât timpul de lucru.   

(36) Contracţia, numită sistolă, când inima pompează sângele din auricule în ventricule şi din 
ventricule în artera pulmonară  

(37) şi în aortă, este urmată de o pauză, numită diastolă, când inima se umple de sângele din 
vene.   

(38) La o activitate normală de 70 de bătăi pe minut, sistola durează circa 37% dintr-un minut, 
iar diastola – restul.   

(39) Iată o statistică, în care se observă că somnul orăşenilor s-a scurtat în ultima sută de ani (se 
arată anul şi numărul orelor de somn):   

(40) 1910 – 9,5; 1950 – 8,00; 1978 – 7,3; 1988 – 6,8. 



 
P

ag
e5

2
 

(41) 1998 – 6,4; 2008 - ? 

(42) Dumnezeu a creat planeta noastră, cu tot ce este pe ea, inclusiv viaţa umană, acum 6.000 
şi ceva de ani.   

(43) Pentru menţinerea şi funcţionarea optimă a vieţii umane, Creatorul a prevăzut factorii 
corespunzători şi i-a anunţat imediat:  

(44) Dieta trebuincioasă, Geneza 1,29: „Și Dumnezeu a zis: ‚Iată că v-am dat orice iarbă care 
face sămânţă şi care este pe faţa  

(45) întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.’”  

(46) Munca, Geneza 2,15: „Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a aşezat în Grădina Edenului, 
ca s-o lucreze şi s-o păzească.”  

(47) Odihna, Geneza 2,3: „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua 
aceasta  

(48) S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.” 

(49) Marcu 2,27: „Apoi le-a zis: ‚Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.’” 

(50) Ca şi mişcarea, odihna face parte din viaţă, fiind o condiţie fundamentală a funcţionării şi 
păstrării ei.   

(51) Nesocotirea odihnei se plăteşte scump, fiind un păcat împotriva organismului şi a Celui ce  
l-a creat:  

(52) 1 Corinteni 6,19.20: „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în 
voi şi pe care  

(53) L-aţi primit de la Dumnezeu?  Şi că voi nu sunteţi ai voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un 
preţ.   

(54) Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”   

(55) 1 Corinteni 3,16.17: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi?  Dacă nimiceşte cineva  

(56) templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este 
sfânt şi aşa sunteţi voi.”   

(57) Sinuciderea, fie bruscă, adică prin curmarea în mod subit a vieţii proprii, fie lentă, prin 
ruinarea treptată a sănătăţii,  

(58) datorită unor practici nocive sau unor neglijenţe, este păcat şi Dumnezeu îl va pedepsi.   
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(59) Când se îmbolnăvesc, mulţi oameni Îl învinuiesc pe Dumnezeu, pentru că, aşa cum gândesc 
ei, El nu are grijă de ei.   

(60) Alţii se roagă pentru vindecare, însă, când ei în mod conştient îşi subminează sănătatea, nu 
este oare o astfel de rugăciune o insultă  

(61) faţă de Acela Căruia Îi este adresată?   

(62) Proverbe 28,9: „Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea 
lui este o scârbă.”  

(63) Furtul acesta din timpul de odihnă, fie din cea a somnului, fie din relaxarea săptămânală, 
este o formă de sinucidere.  

(64) Omul modern, mai luminat din punct de vedere ştiinţific, ar trebui să gândească mai bine 
despre bunăstarea sa;  

(65) şi, totuşi, el se odihneşte mai puţin, crezând, în mod eronat, că recuperează consumând 
cafea 

(66) sau alte droguri care-l privează de odihnă.   

(67) Sper că acum este clar că munca de orice fel trebuie să fie urmată de odihnă, pentru ca 
acea muncă să mai fie posibilă.  

(68) Aceasta este o lege a vieţii.  

(69) Într-o anumită carte, autorul scria că pe un mormânt se putea citi următorul epitaf:  

(70) „Toată viaţa nu ai ştiut altceva decât să munceşti şi iar să munceşti.”  

(71) Iar autorul cărţii se întreba: „Nu era oare acel epitaf mai potrivit pentru un cal?”   

(72) Într-un fel, da.  Dar şi animalele au nevoie de odihnă, de care Dumnezeu S-a îngrijit în 
instrucţiunile Sale:  

(73) „. . . să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba 
ta, nici vita ta” (Exodul 20,10).  

(74) „Timp de şase zile să-ţi faci lucrarea.  Dar în ziua a şaptea să te odihneşti,  

(75) pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă” (Exodul 23,12).   

(76) Viaţa este un proces bazat pe acest ritm, necesitând o alternare între efort şi odihnă, aşa 
cum a stabilit Dumnezeu  

(77) prin actul creaţiunii: şase zile de lucru şi o pauză de o zi, şase zile de lucru şi o pauză de o zi 
şi tot aşa mai departe.   

(78) Ritmul acesta este cel mai sănătos şi rezistă la orice test ştiinţific. 
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(79) Porunca Sabatului, care este porunca a patra din Decalog, fixează în context moral ritmul 
acesta vital, cerându-i omului  

(80) să muncească şi apoi să se refacă, dar nu într-un mod haotic sau arbitrar, ci după formula 
divină:  

(81) „Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată 
Domnului,  

(82) Dumnezeului tău” (Exodul 20,9.10).   

(83) Chiar în condiţiile de mediu ideal şi de viaţă perfectă din Eden, omul avea nevoie de muncă 
şi de odihnă, aşa cum i-a prescris Dumnezeu:  

(84) „Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a aşezat în Grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o 
păzească” (Geneza 2,15).   

(85) „Apoi le-a zis: ‚Sabatul a fost făcut pentru om’” (Marcu 2,27).   

(86) Astfel, atât munca, de şase zile, cât şi odihna, în ziua a şaptea, provin din viaţa care a 
precedat căderea în păcat.   

(87) Atunci totul era perfect, iar lucrurile perfecte nu trebuie să fie schimbate.   

(88) Cu ce altceva ar fi ele schimbate decât cu lucruri imperfecte? 

(89) Cu atât mai mult are omul nevoie de odihna prescrisă de Dumnezeu în condiţiile de 
îngreunare a muncii după cădere:  

(90) „Blestemat este acum pământul din pricina ta.  Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în 
toate zilele vieţii tale. . . .   

(91) În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea . . .” (Geneza 3,17.19).   

(92) Cum se poate ruina un organism uman?  Prin uz şi prin abuz: uz de substanţe dăunătoare 
sănătăţii (mâncate, băute, inhalate),  

(93) abuz de substanţe folositoare.  În cazul celor dăunătoare, noi recomandăm abstinenţa;  

(94) în cazul celor folositoare – cumpătarea.   

(95) În limba engleză, workaholism înseamnă abuz de muncă, aşa cum ar fi în româneşte 
muncoolism (ca alcoolism) sau muncomania,  

(96) adică dependenţă bolnăvicioasă de muncă, dedare nefirească la muncă, sclavia muncii.   

(97) Tocmai de aşa ceva ne fereşte ţinerea Sabatului Domnului; de fapt, produci mai mult şi de 
mai bună calitate,  

(98) dacă te odihneşti la timp, decât dacă eşti tot timpul obosit.   
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(99) Încă din vremuri străvechi, Dumnezeu S-a interesat de sănătatea copiilor Săi:  

(100) „El a zis: ‚Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei 
face ce este bine înaintea Lui,  

(101) dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna 
din bolile cu care i-am lovit  

(102) pe egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă’” (Exodul 15,26).   

(103) „Voi să-I slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele  

(104) şi voi îndepărta boala din mijlocul tău” (Exodul 23,25).   

(105) „Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!  Căci ele îţi vor 
lungi zilele şi anii vieţii  

(106) tale şi-ţi vor aduce multă pace. . . .  Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire 
oaselor tale” (Proverbe 3,1.2.8).   

(107) „Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace 

(108) şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13,11).   

(109) „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească  

(110) tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 2).   

(111) Iată aici opt principii fundamentale ale sănătăţii, cuprinse în acrostihul SANATATE:  

(112) (01) soare, (02) aer, (03) nutriţie, (04) apă, (05) tihnă, (06) activitate fizică, (07) 
temperanţă, (08) echilibru mental şi spiritual.   

(113) Să reţinem faptul că odihna (numită aici tihnă) este o condiţie de sănătate.  Ce facem cu 
un cal când este obosit?   

(114) Îl batem?  Îi dăm să bea cafea?  Nu, ci îl lăsăm să se odihnească.  Dar nici cu omul nu este 
altfel.   

(115) Distingem patru tipuri de odihnă necesară:  

(116) (01) pauza la locul de muncă, (02) odihna de noapte, (03) odihna săptămânală, (04) 
concediul anual.   

(117) Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt cel mai sănătos grup de oameni de pe pământ şi cu cea 
mai mare longevitate.  Care este secretul?  Multiplu:  

(118) – abţinere totală de la alcool, fumat, alte droguri vătămătoare,                                                            
– alimentaţie sănătoasă,  
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(119) – încredere în Dumnezeu,                                                                                                                            
– odihnă raţională, după Scripturi.  

(120) Nu trebuie aşteptat până când se rupe frânghia, până când vine boala, până când puterile 
se epuizează.    

(121) Dumnezeu nu poate aproba şi nu poate binecuvânta o viaţă haotică.   

(122) Haosul este marca vieţii de păcat.  Arhimede a zis: „Daţi-mi un punct fix şi răstorn 
pământul.”   

(123) Sau după altă variantă: „Daţi-mi o pârghie destul de lungă şi un loc unde să stau şi voi 
mişca lumea.”   

(124) Ceea ce înseamnă: un punct de sprijin, un reper.   

(125) Noi avem acest punct sigur în desfăşurarea timpului, nu pentru a răsturna lumea, dar 
precis pentru a o mişca –  

(126) un reper perfect, care previne o viaţă de hazard – este odihna zilei de Sabat.   

(127) Sabatul oferă odihnă sănătoasă pentru toate compartimentele fiinţei omeneşti, adică:  

(128) – odihnă fizică, abţinere de la lucrul săptămânii, relaxare;                                                                    
– odihnă mintală, suspendarea tematicii obositoare a vieţii zilnice; 

(129) – odihnă emoţională, „griji, dureri în Sabat zboară” (aşa cum zice un imn); 

(130) – odihnă spirituală, comuniune fericită cu Creatorul, în contextul Cuvântului Său şi al 
lucrurilor create de El.  

(131) Dar nu comunicăm noi cu Dumnezeu tot timpul?  Ba da, aşa zice chiar Biblia:  

(132) „Rugaţi-vă neîncetat!”  (1 Tesaloniceni 5,17)  

(133) „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile 
acestea, care se vor întâmpla,  

(134) şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului” (Luca 21,36).   

(135) Şi, totuşi, aranjamentul divin prevede să respectăm, să folosim timpul sacru al Sabatului 
zilei a şaptea  

(136) ca o ocazie de intensificare a acestei legături cu atotputernicul Dumnezeu.     

(137) Aceasta înseamnă: închinare permanentă, cu un apogeu al acestei închinări   

(138) când Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său într-un mod cu totul deosebit.   
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(139) Este ziua de naştere a planetei Pământ, ziua pe care Dumnezeu Şi-a pus semnătura ca 
fiind ziua Sa,  

(140) când trebuinţele sufleteşti ale credincioşilor sunt satisfăcute ca în nicio altă zi a 
săptămânii.   

(141) În ziua a şaptea, comemorăm lucrarea creaţiunii, ne gândim mai mult decât oricând la 
Creator,  

(142) păstrând astfel legătura cu originea noastră şi a lumii întregi.   

(143) Se apreciază că, dacă Sabatul ar fi fost respectat întotdeauna, de către toţi oamenii,  

(144) nu ar fi existat niciodată ateism, evoluţionism, idolatrie sau umanism.   

(145) Romani 10,17: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos.”   

(146) Valoarea acestei credinţe este arătată în Evrei 11,6: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să-I 
fim plăcuţi  

(147) Lui!  Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că-i răsplăteşte pe 
cei ce-L caută.”   

(148) Ca să dureze, credinţa trebuie să fie alimentată încontinuu, pentru că nici credinţa nu este 
un perpetuum mobile.   

(149) Sabatul este mijlocul rânduit de Dumnezeu, care, prin excelenţă, alimentează credinţa.   

(150) Sabatul oferă privilegiul unor adunări sfinte, întruniri spirituale ale poporului lui 
Dumnezeu, la care credincioşii  

(151) trebuie să ia parte în mod activ.  Aşa s-a procedat din cele mai vechi timpuri.  

(152) Aşa a făcut Domnul Isus.  Aşa au făcut sfinţii apostoli.  

(153) Leviticul 23,3: „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o 
adunare sfântă. 

(154) Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei; este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.”  

(155) Luca 4,16: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului,   

(156) a intrat în sinagogă.  S-a sculat să cirească . . .”  

(157) Fapte 17,1.2: „Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde 
era o sinagogă a iudeilor.     

(158) Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din 
Scripturi.”   
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(159) Nu orice odihnă are acelaşi caracter, eficienţă şi rezultate.  Somnul din timpul nopţii este 
cu mult superior  

(160) celui din timpul zilei, pe care îl practică aceia care lucrează în schimbul trei.   

(161) Odihna Sabatului zilei a şaptea este binecuvântată şi sfinţită de Dumnezeu, de aceea ea 
este o odihnă unică, inegalabilă.  

(162) Acesta este un timp sacru de 24 de ore, care Îi aparţine lui Dumnezeu, este un timp 
special de audienţă cu Atotputernicul.   

(163) El a stabilit această întâlnire specială cu poporul Său, pe care nimeni nu are dreptul să o 
dispreţuiască sau să o schimbe.   

(164) Această întâlnire este o pregustare a conlocuirii cu Dumnezeu în împărăţia Sa cea veşnică.   

(165) În felul acesta, noi ne adaptăm la atmosfera sacră a cerului.   

(166) Ne plângem cumva că e prea mult timp petrecut cu Dumnezeu?  

(167) Iată starea de spirit a unor compozitori iluştri, inspiraţi ai psalmilor, fiii lui Core:  

(168) „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!  
Sufletul meu însetează după  

(169) Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui 
Dumnezeu?”  (Psalmul 42,1.2)  

(170) Acest dor după Dumnezeu depăşeşte farmecul oricărei alte trăiri sau aprinderi de 
sentimente omeneşti.   

(171) TEMA URMĂTOARE: PERPETUITATEA SABATULUI  

D. MICROSINTEZĂ 

nu există perpetuum mobile; şofer SUA, odihnă obligatorie; pilot SUA, odihnă obligatorie; citate 
din DVD editura PRISMA despre muncă şi odihnă; inima omenească – alternanţa între efort şi 
odihnă; statistică 1910-2008, orele de somn ale orăşenilor; trei factori de sănătate prevăzuţi de 
Creator; trupul omului este templul Duhului Sfânt; sinucidere bruscă şi sinucidere lentă; 
călătoria de la Phoenix la Kingman în stare de oboseală; rugăciuni respinse de Dumnezeu; 
neodihna voită e crimă şi e furt; epitaf în Austria, ca pentru un cal; nevoia de odihnă a 
animalelor; caii din Huntsville, Alabama; ritmul de viaţă stabilit de Dumnezeu; munca în Eden şi 
după cădere; cum se ruinează un organism; workaholism; texte biblice despre sănătate; opt 
principii ale sănătăţii; 4 tipuri de odihnă; AZS, cel mai sănătos grup de oameni; mânăstirea din 
Portugalia; formele de odihnă pe care le oferă Sabatul; comuniune permanentă cu Dumnezeu; 
comuniunea cu Dumnezeu în Sabat, aranjament divin; audienţă, eclipsă; dacă toţi oamenii ar fi 
ţinut Sabatul; Romani 10,17, Sabatul alimentează credinţa; adunări religioase în Sabat; doamna 
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care dorea să ţină duminica aşa cum se ţine sâmbăta; „eu mă odihnesc pe rând”; nu orice 
odihnă are aceeaşi eficienţă; Psalmul 42,1.2 – dorinţa după Dumnezeu 
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TEMA NUMĂRUL 4                                                                                                                         
PERPETUITATEA SABATULUI 

A. STUDIUL COMPLET 

Din afirmaţia Mântuitorului că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2,27), om însemnând 
omenirea în general, reiese că Adam şi Eva au ţinut ziua a şaptea de la începutul vieţii lor, 
aceasta fiind prima lor zi completă de 24 de ore.  Nu există niciun motiv să se creadă că ei au 
început vreodată să ţină altă zi. 

Este de neconceput ca vreo întrerupere în celebrarea zilei sfinte să fi fost vreodată aprobată de 
Dumnezeu, care a zis în Maleahi 3,6: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, 
copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.”   

Se raportează că patriarhii au ţinut toate poruncile lui Dumnezeu; dacă aşa stau lucrurile, atunci 
nu este nevoie să dovedim că nu au luat în deşert numele Domnului, dar nici că nu au lucrat 
sâmbăta.  Iată două dintre aceste texte: „. . . pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a 
păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele” (Geneza 26,5).  
„Atunci, Domnul a zis: ‚Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?  Căci Avraam va ajunge 
negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.  
Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină calea Domnului, 
făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a 
făgăduit’” (Geneza 18,17-19).                                        

Înainte de proclamarea măreaţă a Celor Zece Porunci pe Muntele Sinai, Domnul le-a cerut 
israeliţilor să sfinţească ziua a şaptea a săptămânii.  El le-a dat mană timp de şase zile în fiecare 
săptămână, dar în ziua a şaptea nu cădea mană: „Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era 
ceva mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ.  Copiii lui Israel    
s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: ‚Ce este aceasta?’, căci nu ştiau ce este.  Moise le-a zis: 
‚Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.  Iată ce a poruncit Domnul: ‚Fiecare din voi să 
strângă cât îi trebuie pentru hrană şi anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre; 
fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui’” (Exodul 16,14-16). 
 
„În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit şi anume doi omeri de fiecare.  Toţi fruntaşii adunării au 
venit şi i-au spus lui Moise lucrul acesta.  Şi Moise le-a zis: ‚Domnul a poruncit aşa.  Mâine este 
ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi 
păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!’  Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum 
poruncise Moise; şi nu s-a împuţit şi n-a făcut viermi.  Moise a zis: ‚Mâncaţi-o azi, căci este ziua 
Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.  Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, 
care este Sabatul, nu va fi.’  În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă mană şi n-au 
găsit.  Atunci, Domnul i-a zis lui Moise:  ‚Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile 
Mele?  Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile.  
Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.’  
Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea” (Exodul 16,22-30).                                                                                                                                                        
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Unul dintre motivele pentru care copiii lui Israel au fost duşi în robia babiloniană a fost continua 
nesocotire a zilei de Sabat.  Iată ce citim în Neemia 13,17.18: „I-am mustrat pe mai marii lui 
Iuda şi le-am zis: ‚Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?  
Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate 
aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta?  Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva 
lui Israel, pângărind Sabatul!’”                                                                                                                         
 
După perioada captivităţii babiloniene, iudeii întorşi în Palestina au formulat reguli stricte 
pentru a face repetarea apostaziei imposibilă, ceea ce a dus la exagerările fariseice, aşa cum le 
întâlnim în timpul petrecut de Domnul Isus pe pământ.                                                                     
 
Mântuitorul a afirmat cu toată claritatea că El nu a venit ca să desfiinţeze legea, ci a venit ca să 
o împlinească, aşa cum citim în Matei 5,17-19: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau 
proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.  Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece 
cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi 
întâmplat toate lucrurile.  Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi-i 
va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi-i 
va învăţa şi pe alţii să le păzească va fi chemat mare în împărăţia cerurilor.”                                           
 
Unii consideră că această „împlinire” de către Domnul a legii înseamnă terminare, lichidare, 
anulare.  Verbul „a împlini” are sensul de a termina când este vorba de vârste: „Cutare a 
împlinit 50 de ani” înseamnă că i-a încheiat, i-a terminat.  Dar afirmaţia că, prin împlinire, Isus a 
pus capăt legii este inacceptabilă din cel puţin două motive:                                                                        
 
(01) S-ar aplica la toată legea – afectate ar fi onorarea părinţilor, respectarea numelui 
Domnului; ar fi permisă idolatria; s-ar decriminaliza uciderea, adulterul, furtul, minciuna etc.                                                                                                                             
 
(02) Ar fi contrazise alte texte ale Noului Testament, ca de exemplu: „Să nu datoraţi nimănui 
nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine iubeşte pe alţii a împlinit legea” (Romani 13,8).                                                                                          
„Dragostea nu face rău aproapelui; dragostea, deci, este împlinirea legii” (versetul 10).                                                                                                                                        
„Dacă împliniţi legea împărătească, potrivit Scripturii, ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi’, bine faceţi” (Iacov 2,8). „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui 
Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10,36).                                                                
 
Domnul Isus a făcut, totuşi, o reformă în privinţa modului de respectare a zilei de Sabat, 
opunându-se tuturor reglementărilor extreme introduse de rabini.  El a spus în mod desluşit că 
salvarea vieţii oamenilor şi a animalelor sau îngrijirea de sănătatea lor este în armonie deplină 
cu sfinţenia zilei de Sabat: „,Făţarnicilor’, i-a răspuns Domnul, ‚oare în ziua Sabatului nu-şi 
dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă?  Dar femeia aceasta, 
care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia 
oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?’”  (Luca 13,15.16).  „El le-a răspuns: 
‚Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să 
n-o apuce şi s-o scoată afară?  Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie?  De aceea este 
îngăduit a face bine în zilele de Sabat’” (Matei 12,11.12).                                                                                    
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Hristos ne-a dat un exemplu de respectare a zilei sfinte prin participare la serviciile divine: „A                                                                                                                                            
venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în 
sinagogă.  S-a sculat să citească” (Luca 4,16).                                                                                                 
 
Când a fost judecat de Sinedriu, Isus a fost acuzat că a hulit, numindu-Se pe Sine Fiu al lui 
Dumnezeu, şi că a zis că va distruge templul; iată textele care ne dau aceste informaţii: „Atunci, 
marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: ‚A hulit!  Ce nevoie mai avem de martori?  Iată că acum 
aţi auzit hula Lui.  Ce credeţi?’  Ei au răspuns: ‚Este vinovat să fie pedepsit cu moartea’” (Matei 
26,65.66).  „Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.  La urmă au 
venit doi şi au spus: ‚Acesta a zis: ‚Eu pot să stric templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei 
zile’” (versetele 60 și 61).                                                                                                                                     
 
Iudeii Îl învinuiseră uneori pe Isus de dezlegarea şi de călcarea Sabatului: „Tocmai de aceea 
căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că 
zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu” (Ioan 5,18). 
„Atunci, unii din farisei au început să zică: ‚Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu 
ţine Sabatul.’  Alţii ziceau: ‚Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?’  Şi era 
dezbinare între ei” (9,16).  
 
La procesul pe care I l-au înscenat şi care a dus la condamnarea Lui la moarte, ei nu au mai 
amintit nimic despre Sabat, ceea ce ne dă de înţeles că învinuirile cu privire la Sabat nu aveau 
niciun temei.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
La învierea lui Lazăr, după cuvintele rostite de Isus, „mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate 
cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar.  Isus le-a zis: ,Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să 
meargă’” (Ioan 11,44).  Ne întrebăm: Ce însemna acea dezlegare?  Desfiinţare?  Nu, ci eliberare 
de legături.  Aşa a dezlegat Isus ziua de Sabat – e eliberat-o de lanţurile tradiţiilor şi restricţiilor 
absurde puse de rabini.    

Mântuitorul S-a odihnit în mormânt în ziua de Sabat, aşa cum citim în Luca 23,54-46 şi 24,1-3, 
texte pe care le-am mai cercetat.  Evanghelia spune mai departe că femeile nu L-au găsit, 
deoarece înviase.  Observăm aici că urmaşii Domnului Isus au continuat să ţină Sabatul şi după 
moartea Lui: „În ziua Sabatului s-au odihnit după lege” (Luca 23,56).  De fapt, aşa îi îndemnase 
El să facă.  El a zis în Matei 24,20: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de 
Sabat.”  Era vorba despre distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 al erei 
creştine, deci la mult timp după moartea Domnului Isus.                                                                                                                                                                            
 
Nu există nicio dovadă în Noul Testament că prima biserică ar fi hotărât vreodată să schimbe 
ziua de odihnă şi nici nu ar fi avut autoritatea să facă acest lucru, pentru că nu oamenii o 
instituiseră, ci Dumnezeu.  Hotărârea apostolică din Ierusalim, comunicată neamurilor printr-o 
scrisoare aşa cum citim în Fapte 15,19-29, menţionează patru chestiuni disputate,   
îndemnându-i să se ferească de: pângăririle idolilor, desfrânare, dobitoace sugrumate şi sânge.  
De ce nu a fost amintit Sabatul?  Nici respectarea numelui Domnului nu a fost amintită, nici 
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respectarea părinţilor; nici nu li s-a spus să se ferească de furt, de minciună etc.  Dacă, prin 
absenţa sa de aici, Sabatul ar fi încetat să mai fie valabil, ce se întâmplă cu celelalte omiteri?  
Sabatul nu era disputat deloc, iată ce zice versetul 21: „Căci, încă din vechime, Moise are în 
fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de 
Sabat.”  Observaţi?  Aici Sabatul este amintit cu tot respectul şi se dă de înţeles că tot ce nu s-a 
menţionat în scrisoare se învaţă în sinagogi în zilele de Sabat.                                  
 
Obiceiul apostolului Pavel era, ca şi acela al Domnului Isus, să meargă la sinagogă în zilele de 
Sabat: „Din Perga, şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia.  În ziua 
Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos” (Fapte 13,14).  „Când au ieşit afară, neamurile    
i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. . . .  În Sabatul viitor, 
aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu” (versetele 42 și 44).  
„Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a 
iudeilor.  Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din 
Scripturi” (Fapte 17,1.2).                                                                                                                                                                   
 
Unde nu exista o sinagogă, ca de exemplu în cetatea Filipi din Macedonia, între neamuri, Pavel 
ţinea Sabatul în natură, aşa cum citim în Fapte 16,11-13: „După ce am pornit din Troa, am mers 
cu corabia drept la Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.  De acolo, ne-am dus la 
Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană.  În cetatea 
aceasta, am stat câteva zile.  În ziua Sabatului, am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu,  
unde credeam că se află un loc de rugăciune.  Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau 
adunate laolaltă.”   
                                                                                                                                                                 
Unii se tem că, de-a lungul mileniilor, s-a produs o anumită încurcătură în ordinea zilelor 
săptămânii, având ca rezultat imposibilitatea de a mai ști exact în ce zi suntem.  Lucrul acesta nu 
este adevărat, pentru că s-a menţinut o continuitate exactă a ciclului săptămânal, aşa cum arată 
logica, astronomia şi istoria.   

Mai întâi, logica.                                                                                                                                                      

(01) Dacă sâmbăta de acum nu corespunde cu sâmbăta din timpul apostolilor, atunci acelaşi 
lucru se poate spune despre toate zilele săptămânii, inclusiv prima zi a săptămânii, duminica.  
Care închinători din zilele de duminică ar fi de acord că ei respectă o zi falsă?                                                   

(02) De la creaţiune până la Hristos, ciclul săptămânal a fost nederanjat, pentru că Hristos l-a 
confirmat aşa cum l-a găsit, respectând sâmbăta ca zi de odihnă săptămânală; de la Hristos 
până în zilele noastre, săptămâna s-a păstrat intactă pentru că nici evreii şi nici bisericile 
creştine nu ar fi tolerat vreo modificare, evident, din motive diferite.   

Apoi, astronomia.   

Schimbările făcute în calendar pentru a păstra conformitatea cu anul solar au afectat numai 
zilele lunii, dar nu succesiunea ciclului săptămânal.  De exemplu, după joi, 4 octombrie 1582, a 
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urmat vineri, 15 octombrie 1582.  După joi a venit vineri, chiar dacă, în loc de 5 octombrie, s-a 
numit 15 octombrie.   

Mark Finley, un evanghelist american, a scris şi a trimis o scrisoare către Observatorul 
Astronomic Regal din Greenwich, Anglia, în ziua de 11 februarie 1974.  Iată conţinutul scrisorii 
sale:   

„Stimaţi domni, 

Eu fac în prezent o cercetare cu privire la succesiunea neîntreruptă a ciclului săptămânal.  
Diferiţi astronomi europeni afirmă că ciclul săptămânal a ajuns până la noi fără întrerupere, din 
cele mai vechi timpuri; cu alte cuvinte, că ziua a şaptea a săptămânii actuale, de exemplu, este 
identică cu ziua a şaptea a săptămânii din timpurile biblice.  Am o triplă întrebare:                                             

(01) Ce arată cercetarea dumneavoastră cu privire la menţinerea neîntreruptă a ciclului 
săptămânal din cele mai vechi timpuri?                                                                                                               

(02) Au afectat oare în vreun fel ciclul săptămânal schimbările din calendar operate în ultimele 
secole (de la calendarul iulian la cel gregorian etc.)?                                                                                         

(03) Este sâmbăta timpului actual descendenta liniară în cicluri neîntrerupte de câte şapte a 
sâmbetei menţionate în raportul biblic al răstignirii?   

Apreciez mult bunăvoinţa dumneavoastră de a-mi da un răspuns la aceste întrebări, răspuns pe 
care îl aştept în curând. 

Cu stimă, Mark Finley” 

Iată răspunsul primit: 

„Stimate domn, 

scrisoarea dumneavoastră către Observatorul Astronomic Regal din Greenwich ne-a fost trimisă 
nouă aici şi directorul mi-a cerut să răspund.  Continuitatea săptămânii de şapte zile a fost 
menţinută din cele mai vechi zile ale religiei iudaice.  Astronomul poate fi preocupat de hotărâri 
privitoare la timp, dată calendaristică şi numărul anului.  Însă, pentru că săptămâna este un 
ciclu civil, social şi religios, nu există niciun motiv de a fi perturbată de vreo ajustare a 
calendarului.  Orice încercare de a perturba ciclul de şapte zile a stârnit întotdeauna cea mai 
fermă împotrivire din partea autorităţilor evreieşti, iar noi suntem absolut siguri că nicio astfel 
de perturbare nu s-a produs vreodată.  Schimbarea de la calendarul iulian la cel gregorian 
(1582-1927) a fost întotdeauna făcută astfel încât succesiunea săptămânală să nu fie afectată.  

Cu stimă, R.H.Tucker, Funcționar de informaţii” 

Să cercetăm, în fine, istoria, şi vom vedea cum este documentată celebrarea zilei de Sabat în 
toate secolele erei creştine, de la apostoli şi până în timpul nostru.  Sabatul a fost respectat 
întotdeauna, fără întrerupere, chiar dacă numai de către o minoritate.   
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Secolul 1: 

Din Josephus: „Nu există nicio cetate a grecilor sau a barbarilor, nu există absolut nicio naţiune, 
unde obiceiul odihnirii în ziua a şaptea să nu fi ajuns!”  (M’Clatchie, Note şi întrebări cu privire la 
China şi Japonia, editată de Dennys, vol. 4, nos. 7,8, p. 100) 

„Atunci, sămânţa spirituală a lui Avraam a fugit la Pella, de cealaltă parte a Iordanului, unde au 
găsit un loc sigur de refugiu şi au putut să-L servească pe Maestrul şi să ţină Sabatul Lui.”  
(Eusebiu, Istoria eclesiastică, cartea 3, cap. 5)   

Secolul 2: 

„Creştinii din prima generaţie aveau o mare veneraţie pentru Sabat, petrecând ziua în 
devoţiune şi predici.  Şi nu există îndoială că ei au preluat această practică chiar de la apostoli, 
aşa cum se vede din unele texte ale Scripturii.”  (Dialog în legătură cu ziua Domnului, p. 189, 
Londra, 1701, de Dr. T.H.Morer) 

„Sabatul a fost o puternică legătură de unire a lor cu viaţa întregului popor, iar prin sfinţirea 
Sabatului ei urmau nu numai exemplul, ci şi porunca lui Isus.”  (Istoria duminicii, pp. 13,14)   

Secolul 3: 

În anul 225 d. Hr., au existat episcopii întinse sau conferinţe ale bisericii răsăritene (care ţineau 
Sabatul), întinzându-se din Palestina până în India.  (Mingana, Răspândirea timpurie a 
creştinismului, vol. 10, p. 460)   

Egipt (Oxyrhynchus Papyrus, 200-250 d. Hr.): „Dacă nu faceţi Sabatul un Sabat adevărat (în 
greacă: să sabatizaţi Sabatul), nu-L veţi vedea pe Tatăl.”  (Oxyrhynchus Papyri, pt. 1, p. 3, logion 
2, verso 4-11, Londra, Birourile Fondului Explorării din Egipt, 1898)                                                      
 
Secolul 4:                                                                                                                                                                      
 
„A fost practica generală a bisericilor răsăritene şi a altor biserici din apus. . . .  Pentru că în 
biserica din Millaine (Milan) se pare că sâmbăta era foarte mult respectată. . . .  Nu că bisericile 
răsăritene sau oricare din celelalte care ţineau ziua aceea înclinau către iudaism, ci ei se adunau 
în ziua de Sabat ca să I se închine lui Isus Hristos, Domnul Sabatului.”  (Istoria Sabatului, partea 
2, par. 5, pp. 73,74, Londra, 1636, Dr. Heylyn)                                                                                           
 
„Creştinii din antichitate au fost foarte scrupuloşi în ce priveşte observarea sâmbetei sau a zilei 
a şaptea. . . .  E clar că toate bisericile orientale şi cea mai mare parte a lumii observau Sabatul 
ca sărbătoare. . . .  Atanasie, de asemenea, ne spune că ei ţineau adunări religioase în Sabat, nu 
pentru că erau infestaţi cu iudaism, ci pentru a I se închina lui Isus, Domnul Sabatului.  
Epiphanius zice la fel.”  (Antichităţi ale bisericii creştine, vol. II, cartea 20, cap. 3, secţia 1, 
66.1137, 1138) 
 
Secolul 5: 
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„Pentru că, deşi aproape toate bisericile din lume celebrează sfintele taine (Cina Domnului) în 
Sabat, în fiecare săptămână, creştinii din Alexandria şi din Roma, bazându-se pe o tradiţie 
antică, refuză să facă lucrul acesta.  Adică, sâmbăta.  Să se observe faptul că duminica nu este 
niciodată numită ‚Sabatul’ de către părinţii şi istoricii primari.”  (Socrates, Istoria bisericească, 
cartea 5, cap. 22, p. 289)  

Până şi în secolul al cincilea, observarea Sabatului iudaic a continuat în biserica creştină. 
(Creştinismul antic exemplificat, Lyman Coleman, cap. 26, sec. 2, p. 527) 

Augustin arată că Sabatul era ţinut în timpul său „în cea mai mare parte a lumii creştine”, iar 
mărturia sa în această privinţă este cu atât mai valoroasă, cu cât el era un zelos şi perseverent 
adorator al duminicii.  (Părinţii de la Nicene şi după Nicene, seria I, vol. 1, pp. 353,354)   

Secolul 6: 

„În acest ultim caz se pare că ei urmau un obicei pe care îl putem observa în biserica timpurie 
monahală din Irlanda, potrivit căruia ei ţineau sâmbăta ca Sabat în care se odihneau de toate 
lucrările lor.”  (W. T. Skene, Adamnan, Viaţa sfântului Columba, 1874, p. 96)   

Secolul 7:  

Profesorul James C. Moffatt, D.D., profesor de istorie bisericească la Princeton, zice: „Se pare că 
era un obicei în bisericile celtice timpurii, în Irlanda precum şi în Scoţia, să ţină sâmbăta, Sabatul 
iudaic, ca zi de odihnă de la lucru.  Ei ascultau de porunca a patra în mod literal în ziua a şaptea 
a săptămânii.”  (Biserica Scoţiei, p. 140)   

Roma, papa Gregory I, 590-604: „Gregory, episcop prin harul lui Dumnezeu, către fiii săi prea-
iubiţi, cetăţeni romani: Mi s-a raportat că unii oameni cu spirit pervers au răspândit printre voi 
lucruri stricăcioase şi în opoziţie cu sfânta credinţă, astfel că ei interzic să se facă ceva în ziua 
Sabatului.  Cum aş putea să-i numesc altfel decât predicatori ai Anticristului?”  (Epistole, cartea 
13,1)  

Secolul 8: 

Conciliul din Liftinae, Belgia, 745 d. Hr., la care a luat parte Bonifaciu: „A treia alocuţiune a 
acestui conciliu avertizează împotriva ţinerii Sabatului, referindu-se la decretul conciliului din 
Laodicea.”  (Dr. Hefele, Istoria Conciliilor, 3, 512, secţia 362)   

Secolul 9:  

„Bulgaria, în perioada primară a evanghelizării sale, a fost învăţată că nicio lucrare nu trebuie 
făcută în Sabat.”  (Responsa Nicolai Papae I şi Consulta Bulgarorum, Responsum 10, găsită în 
Mansi, Sacrorum Concilorum Nova et Amplissima Collectio, vol. 15, p. 406; de asemenea, 
Hefele, Istoria Conciliilor, vol. 4, secţia 478)   

Secolul 10:  
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Scoţia: „Ei lucrau duminica, dar ţineau sâmbăta într-un mod sabatic.”  (O istorie a Scoţiei din 
timpul ocupaţiei romane, vol. 1, p. 96, de Andrew Lang)   

Valdenzii: „Şi, pentru că ei nu ţineau nicio altă zi de odihnă decât zilele de Sabat, ei îi numeau, 
pur şi simplu, Insabathas.”  (Luther, Înaintaşii, pp. 7,8)   

Secolul 11: 

Scoţia şi Irlanda: „T. Ratcliffe Barnett, în cartea sa despre zeloasa regină catolică a Scoţiei, care 
în 1060 a fost cea dintâi care a încercat să-i ruineze pe fraţii lui Columba, scrie: ‚În această 
chestiune, scoţienii păstraseră probabil practica tradiţională a bisericii irlandeze antice, care 
observa sâmbăta în loc de duminică drept zi de odihnă.’”  (Barnett, Margareta a Scoţiei: regină 
şi sfântă, p. 97)   

Biserica greacă: „Observarea sâmbetei este, aşa cum ştie oricine, motivul unei dispute crâncene 
între greci şi latini.”  (Neale, O istorie a sfintei biserici răsăritene, vol. 1, p. 731, - referindu-se la 
separarea bisericii greceşti de cea latină în anul 1054)   

Secolul 12:  

Lombardia: „Urme de păzitori ai Sabatului se găsesc în timpul lui Gregory I, Gregory VII şi în 
secolul al doisprezecelea în Lombardia.”  (Enciclopedia Strong, 1, 660)   

Valdenzii: „Printre documente, avem de la aceiaşi oameni o explicaţie a Celor Zece Porunci, 
datată de Boyer în 1120.  Observarea Sabatului prin încetarea muncilor pământeşti este 
cerută.”  (Blair, Istoria valdenzilor, vol. 1, p. 220)   

Secolul 13: 

Valdenzii: „Ei zic că binecuvântatul papă Sylvestru a fost Anticristul despre care se vorbeşte în 
epistolele sfântului Pavel ca fiind fiul pierzării.  (Ei zic, de asemenea) că păzirea Sabatului ar 
trebui să aibă loc.”  (Istoria eclesiastică a bisericilor antice ale Piemontului, p. 169 – de un autor 
romano-catolic proeminent scriind despre valdenzi)   

Franţa, regele Louis IX, 1229 – El a publicat statutul „Cupientes”, în care se angajează să cureţe 
sudul Franţei de eretici, aşa cum erau numiţi păzitorii Sabatului.   

Secolul 14: 

Valdenzii: „Căci noi trebuie să ne închinăm unui singur Dumnezeu, care ne poate ajuta, şi nu 
sfinţilor, care ne-au părăsit; că trebuie să sfinţim ziua Sabatului.”  (Luther, Înaintaşii, p. 38)   

„În 1310, cu două sute de ani înainte de tezele lui Luther, fraţii boemi alcătuiau o pătrime din 
populaţia Boemiei; aceştia erau în legătură cu valdenzii, care abundau în Austria, Lombardia, 
Boemia, nordul Germaniei, Thuringia, Brandenburg şi Moravia.  Erasmus a arătat cât de strict 
valdenzii din Boemia ţineau Sabatul zilei a şaptea.”  (Armitage, O istorie a baptiştilor, p. 318; 
Cox: Literatura privitoare la problema Sabatului, vol. 2, paginile 201,202)  
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Secolul 15: 

Boemia: „Erasmus mărturiseşte că până în jurul anului 1500 aceşti boemi nu numai că ţineau 
ziua a şaptea cu rigurozitate, dar chiar erau numiţi sabatarieni.”  (Cox: Literatura privitoare la 
problema Sabatului, vol. 2, pp. 201,202; Adevărul biruitor, p. 264)  

Norvegia, Conciliul bisericesc ţinut la Bergen, Norvegia, la 22 august 1435: „Prima chestiune s-a 
referit la sfinţirea sâmbetei.  A ajuns în atenţia arhiepiscopului faptul că oameni din diferite 
părţi ale regatului s-au aventurat să ţină sâmbăta ca sfântă.  E strict interzis, s-a spus, în legea 
bisericii, oricui, să ţină sau să adopte zile sfinte, în afară de acelea pe care papa, arhiepiscopul 
sau episcopii le stabilesc.”  (Istoria bisericii norvegiene sub catolicism, R. Keyser, vol. II, p. 488, 
Oslo, 1858) 

Secolul 16: 

Finlanda, 6 dec. 1554 (Scrisoarea regelui Gustavus Vasa I, al Suediei, către poporul Finlandei):  
„În urmă cu câtva timp, am auzit că unii din locuitorii Finlandei au căzut într-o mare eroare, 
observând ziua a şaptea, numită sâmbătă.”  (Biblioteca de stat de la Helsingfors, Reichsregister, 
din 1554, partea B.B., fila 1120, paginile 175-180a.)   

Conciliul din Moscova, 1503: „Acuzaţii (păzitori ai Sabatului) au fost citaţi; ei au recunoscut pe 
faţă noua lor credinţă şi au apărat-o.  Cei mai de seamă dintre ei, secretarul de stat Kuritzyn, 
Ivan Maximov, Kassian, arhimandritul mânăstirii din Novgorod, au fost osândiţi la moarte şi arşi 
în public în cuşti, la Moscova, în ziua de 27 decembrie 1503.”  (H. Sternberfi, Istoria evreilor, 
Leipzig, 1873, paginile 117-122)   

Secolul 17:  

Anglia 1618: „În sfârşit, pentru că preda lecţii numai 5 zile pe săptămână şi se odihnea sâmbăta, 
ea a fost dusă la noua închisoare din Maiden Lane, un loc stabilit atunci pentru izolarea altor 
câtorva persoane cu păreri diferite de Biserica Angliei.  Doamna Traske a servit cincisprezece 
sau şaisprezece ani în detenţie pentru opinia ei cu privire la Sabatul sâmbetei.”  (Pagitt, 
Hereziografie, p. 196)   

Suedia şi Finlanda: „Putem întâlni aceste opinii aproape în toată Suedia din zilele acelea, din 
Finlanda şi nordul Suediei.  În districtul Upsala, fermierii ţineau sâmbăta în locul duminicii.  În 
jurul anului 1625, această tendinţă religioasă a devenit atât de pronunţată în aceste ţări, încât 
nu numai mase largi de oameni de rând au început să ţină sâmbăta ca ziua lor de odihnă, ci 
chiar mulţi preoţi au făcut acelaşi lucru.”  (Istoria bisericii suedeze, vol. 1, pagina 256)   

Biserica rusească din Moscova: „Ei solemnizează sâmbăta, vechiul Sabat.”  (Samuel Purchase, 
Peregrinii Lui, vol. 1, p. 350)   

America 1664: „Stephen Mumford, primul păzitor al Sabatului din America, a venit din Londra în 
1664.”  (Istoria Conferinţei Generale a Baptiştilor de Ziua a Şaptea, de Jas. Bailey, pp. 237,238)   

Secolul 18: 
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Germania, Tennhardt de Nürnberg: „El ţine cu tărie la doctrina Sabatului, pentru că este una din 
cele zece porunci.”  (Burk, Viaţa şi activitatea lui Bengel, p. 579).  El însuşi zice: „Nu se poate 
arăta că duminica a luat locul Sabatului (p. 366).  Domnul Dumnezeu a sfinţit ultima zi a 
săptămânii.  Antihristul, pe de altă parte, a instituit prima zi a săptămânii.” (Kl. Extras din 
Scrierile lui Tennhardt, p. 49, tipărită în 1712, Boemia și Moravia, mai târziu                                                                  
Cehoslovacia).  Istoria lor de la 1635 la 1867 este astfel descrisă de Adolf Dux: „Situaţia 
sabatarienilor era înspăimântătoare.  Cărţile şi scrierile lor trebuia să fie predate la Consistoriul 
din Karlsburg pentru a deveni hrana flăcărilor.”  (Din Ungaria, paginile 289-291, Leipzig, 1880)   

Secolul 19: 

Danemarca: „În 1875, pastorul M. A. Sommer a început să observe ziua a şaptea şi a scris în 
ziarul bisericii sale, ‚Indovet Kristendom’, nr. 5, 1875, un articol impresionant despre adevăratul 
Sabat.  Într-o scrisoare, el spune: ,Între baptişti aici în Danemarca există o mare agitaţie în 
legătură cu porunca Sabatului. . . .  Totuşi, poate că eu sunt singurul predicator în Danemarca 
atât de aproape de adventişti şi care timp de mulţi ani a propovăduit a doua venire a lui 
Hristos.’”  („Advent Tidente”, mai 1875, citat de Mark Finley, în The Almost Forgotten Day, 
1988, U.S.A., p. 89) 

Suedia (baptiştii): „Ne vom strădui acum să arătăm că sfinţirea Sabatului îşi are temelia şi 
originea într-o lege pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar la creaţiune pentru întreaga lume, şi, ca 
urmare a acesteia, este obligatorie pentru toţi oamenii din toate veacurile.”  (Mai 30, 1863, p. 
169, „Evangheliştii”, Stockolm, 30 mai până la 15 august 1863, organ al Bisericii Baptiste 
Suedeze) 

Am făcut o lungă incursiune prin istoria creştinismului mondial, pentru a arăta cum Sabatul zilei 
a şaptea a fost respectat în toate timpurile, în diferite părţi ale lumii, chiar dacă majoritatea 
închinătorilor au acceptat duminica drept zi de sărbătoare. 

Cele spuse până acum nu înseamnă că Satana nu a făcut nicio încercare de a invalida porunca a 
patra din Decalog.  Din contra, în cartea profetului Daniel, capitolul 7,25, citim: „El va rosti 
vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să 
schimbe vremile şi legea.”  

Aici este vorba despre o putere politico-religioasă ostilă lui Dumnezeu, adevărului Său şi 
poporului Său, despre care vom învăţa în tema următoare.  Cornul cel mic s-a încumetat să facă 
o spărtură în legea lui Dumnezeu, înlocuind Sabatul Domnului din porunca a patra cu un sabat 
fals.   

În cartea profetului Isaia, capitolul 58,12-14, ni se arată că spărtura urma să fie reparată: „Ai tăi 
vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit 
‚Dregător de spărturi’, ‚Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’.  Dacă îţi vei opri 
piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi 
desfătarea ta, ca să-L sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, 
neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în 
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Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău 
Iacov, căci gura Domnului a vorbit.”  

Împăratul roman Constantin cel Mare, înainte de a accepta creştinismul în mod formal, a 
legiferat adorarea zilei soarelui, adică a zilei întâi a săptămânii, pe data de 7 martie 321 d. Hr., 
aşa cum am învăţat la tema a doua, despre „Identificarea Sabatului”.    

La numai câteva decenii după aceea, la Conciliul din Laodicea, ţinut în jurul anului 364 d. Hr., 
Biserica Romano-Catolică, succesoarea de mai târziu a imperiului roman, a promulgat prima 
lege bisericească duminicală, numind ziua întâi a săptămânii „ziua Domnului”, deşi în unele 
limbi şi-a păstrat numele de „ziua soarelui”, de exemplu în limba germană Sonntag şi în limba 
engleză Sunday.   

Aceasta a fost spărtura.  În Apocalipsa lui Ioan, îi găsim pe dregătorii de spărturi, restauratorii 
Sabatului în toată claritatea lui.  Credincioşii aceştia de la sfârşitul timpului sunt numiţi 
„rămăşiţa” sau „biserica rămăşiţei”, adevărata biserică a lui Dumnezeu din zilele premergătoare 
revenirii în glorie a Mântuitorului.  Aceşti credincioşi respectă poruncile lui Dumnezeu aşa cum 
arată următoarele texte: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12).  „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” 
(12,17).  

Biblia spune că Sabatul Domnului va fi ziua de închinare a mântuiţilor pe noul pământ: „,Căci, 
după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea’, 
zice Domnul, ‚aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, zice Domnul” (Isaia 66,22.23).  

Instituit la creaţiune, celebrat pe noul pământ, fiţi siguri că şi între Paradisul pierdut şi Paradisul 
redobândit, ziua cea sfântă a lui Dumnezeu a fost întotdeauna în fiinţă, întotdeauna respectată 
de copiii credincioşi ai lui Dumnezeu.   

B. REZUMATUL STUDIULUI 

Din afirmaţia Mântuitorului că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2,27), om însemnând 
omenirea în general, reiese că Adam şi Eva au ţinut ziua a şaptea de la începutul vieţii lor, 
aceasta fiind prima lor zi completă de 24 de ore.  Nu există niciun motiv să se creadă că ei au 
început vreodată să ţină altă zi.  Este de neconceput ca vreo întrerupere în celebrarea zilei 
sfinte să fi fost vreodată aprobată de Dumnezeu, care a zis în Maleahi 3,6: „Căci Eu sunt 
Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.”  

Se raportează că patriarhii au ţinut toate poruncile lui Dumnezeu, de aceea, nu trebuie dovedit 
că ei nu au lucrat sâmbăta (Geneza 26,5; 18,17-19).  Dumnezeu a dat poporului Israel în pustie 
în fiecare săptămână mană timp de şase zile, dar în ziua a şaptea nu cădea, de aceea au fost 
instruiţi să adune vinerea o cantitate dublă şi să o pregătească pentru Sabat (Exodul 16,13-
16.22-30).  Unul dintre motivele ducerii israeliţilor în captivitatea babiloniană a fost nesocotirea 
zilei de Sabat (Neemia 13,17.18).  După robia aceea, cei ce s-au întors au stabilit reguli stricte de 
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păzire a Sabatului, care au dus la exagerările fariseice din timpul Domnului Isus.  El a afirmat cu 
toată claritatea că nu a venit să strice legea, ci să o împlinească (Matei 5,17-19).  Această 
împlinire înseamnă respectare (Romani 13,8-10; Iacov 2,8; Evrei 10,36).   

Hristos a făcut o reformă în ce priveşte ţinerea Sabatului, arătând că salvarea vieţii oamenilor şi 
a animalelor sau îngrijirea de sănătatea lor este în armonie cu sfinţenia zilei de Sabat (Luca 
13,15.16; Matei 12,11-13).  El ne-a dat un un exemplu de ţinere a Sabatului (Luca 4,16).  Iudeii Îl 
învinuiseră uneori de nesocotirea Sabatului (Ioan 5,18; 9,16), dar la judecată nu au amintit 
lucrul acesta, deoarece nu era adevărat (Matei 26,65.66; versetele 60.61).  Isus dezlega Sabatul 
de lanţurile fariseismului, aşa cum Lazăr a fost dezlegat de fâşiile de pânză când a fost înviat 
(Ioan 11,44).  Isus S-a odihnit în mormânt în ziua de Sabat (Luca 23,54-56; 24,1-3).  Ucenicii au 
fost sfătuiţi de Isus să respecte Sabatul şi după învierea Sa (Matei 24,20).  Prin hotărârea 
bisericii din Ierusalim, creştinii dintre neamuri au fost sfătuiţi să se ferească de anumite lucruri 
păcătoase (Fapte 15,19-29); nu a fost nevoie să fie amintită ţinerea Sabatului, deoarece ei erau 
deja instruiţi în acest sens (versetul 21).  Apostolii au respectat ziua de Sabat (Fapte 
13,14.42.44; Fapte 17,1.2; Fapte 16,11-13). 

Nu s-a produs nicio perturbare a ciclului săptămânal, aşa cum ne arată logica (evreii şi cei ce ţin 
duminica nu ar fi fost de acord), astronomia (Observatorul Astronomic din Greenwich confirmă 
acest lucru) şi istoria (multe documente istorice arată că Sabatul a fost respectat de unii creştini 
în toate secolele de la Hristos încoace).  În Daniel 7,25, se arată că o putere ostilă lui Dumnezeu 
urma să schimbe vremile şi legea, dar un popor al Domnului avea să restaureze Sabatul în 
timpul sfârşitului (Isaia 58,12-14; Apocalipsa 14,12; 12,17).  Sabatul se va ţine şi pe noul pământ 
în veci (Isaia 66,22.23). 

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR                                                                               

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu                                                                                                  

(02) TEMA NUMĂRUL 4: PERPETUITATEA SABATULUI  

(03) Din afirmaţia Mântuitorului că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2,27), om 
însemnând omenirea în general, 

(04) reiese că Adam şi Eva au ţinut ziua a şaptea de la începutul vieţii lor, aceasta fiind prima lor 
zi completă de 24 de ore.   

(05) Nu există niciun motiv să se creadă că ei au început vreodată să ţină altă zi.   

(06) Este de neconceput ca vreo întrerupere în celebrarea zilei sfinte să fi fost vreodată 
aprobată de Dumnezeu,  

(07) care a zis în Maleahi 3,6: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui 
Iacov, n-aţi fost nimiciţi.”                                    

(08) Se raportează că patriarhii au ţinut toate poruncile lui Dumnezeu; dacă aşa stau lucrurile, 
atunci  
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(09) nu este nevoie să dovedim că ei nu au lucrat sâmbăta, cum nu este nevoie să dovedim că 
nu au luat în deşert numele Domnului.   

(10) Geneza 26,5: „. . . pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a 
păzit  

(11) poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.”  

(12) Geneza 18,17-19: „Atunci, Domnul a zis: ,Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?  

(13) Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate 
neamurile pământului.   

(14) Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină calea 
Domnului,  

(15) făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a 
făgăduit.’”   

(16) Înainte de proclamarea măreaţă a Celor Zece Porunci pe Muntele Sinai, Dumnezeu le-a 
reamintit israeliţilor  

(17) că ei trebuie să sfinţească ziua a şaptea a săptămânii.  El le-a dat mană timp de şase zile în 
fiecare săptămână,  

(18) dar în ziua a şaptea nu cădea mană!!! 

(19) „În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit şi anume doi omeri de fiecare. . . .  Au lăsat-o până a 
doua zi dimineaţa. . . .                                                           

(20) Moise a zis: ,Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 

(21) Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi’” (Exodul 
16,22.24-26).      

(22) Unul dintre motivele pentru care israeliţii au fost duşi în robia babiloniană a fost continua 
nesocotire a zilei de Sabat,  

(23) aşa cum se spune în Neemia 13,17.18: „I-am mustrat pe mai marii lui Iuda şi le-am zis:  

(24) ,Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?  Oare n-au lucrat 
aşa părinţii voştri şi  

(25) nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste 
cetatea aceasta?    

(26) Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!’” 
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(27) După perioada captivităţii babiloniene, iudeii întorşi în Palestina au formulat reguli stricte 
cu privire la Sabat,  

(28) pentru a face repetarea apostaziei imposibilă.  Aceasta a dus la exagerările fariseice,   

(29) aşa cum le întâlnim în timpul petrecut de Domnul Isus pe pământ.   

(30) Mântuitorul a afirmat cu toată claritatea că El nu a venit să desfiinţeze legea, ci a venit să o 
împlinească, aşa cum citim în  

(31) Matei 5,17.18: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau proorocii, am venit nu să stric, 
ci să împlinesc.   

(32) Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul,  

(33) nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate 
lucrurile.”  

(34) Unii consideră că această „împlinire” de către Domnul a legii înseamnă terminare, 
lichidare, anulare.   

(35) Verbul „a împlini” are acest înţeles numai când este vorba de vârste: X a împlinit 50 de ani 
= i-a încheiat, i-a terminat.   

(36) Nu acelaşi sens are când se referă la legea sau la voia lui Dumnezeu; iată ce ni se spune în 
Evrei 10,36:  

(37) „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta 
ce v-a fost făgăduit.”   

(38) E clar că a împlini voia lui Dumnezeu înseamnă a o respecta, nu a o nesocoti.   

(39) Acelaşi înţeles are verbul „a împlini” şi când se referă la lege, care este expresia voinţei lui 
Dumnezeu.   

(40) Dacă împlinirea legii ar însemna lichidarea ei, acest lucru ar fi valabil despre toată legea, 
ceea ce ar face viaţa imposibilă.   

(41) Domnul Isus a făcut o reformă în privinţa modului de respectare a zilei de Sabat, 

(42) opunându-Se tuturor reglementărilor extreme introduce de rabini.   

(43) El a spus că salvarea vieţii oamenilor şi a animalelor, cum şi îngrijirea de sănătatea lor  

(44) sunt în armonie cu sfinţenia zilei de Sabat: „El le-a răspuns: ‚Cine este omul acela dintre voi 
care,  

(45) dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?   
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(46) Cu cât mai de preţ este, deci, un om decât o oaie?  De aceea, este îngăduit a face bine în 
zilele de Sabat’” (Matei 12,11.12). 

(47) Hristos ne-a dat un exemplu de respectare a zilei sfinte prin participare la serviciile de cult:  

(48) „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului,  

(49) a intrat în sinagogă.  S-a sculat să citească . . .” (Luca 4,16).  

(50) Când a fost judecat de Sinedriu, Isus a fost acuzat că a hulit, numindu-Se pe Sine Fiu al lui 
Dumnezeu,  

(51) şi că a zis că va distruge templul:  

(52) „Atunci, marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: ‚A hulit!  Ce nevoie mai avem de martori?  
Iată că acum aţi auzit hula Lui.  

(53) Ce credeţi?’  Ei au răspuns: ‚Este vinovat să fie pedepsit cu moartea’” (Matei 26,65.66).   

(54) „Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.  La urmă au venit 
doi şi au spus:  

(55) ‚Acesta a zis: ‚Eu pot să stric templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile’” (Matei 
26,60.61).   

(56) Iudeii Îl învinuiseră uneori pe Isus de dezlegarea şi de călcarea Sabatului:  

(57) „Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua 
Sabatului,        

(58) dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu 
Dumnezeu” (Ioan 5,18).   

(59) „Atunci, unii din farisei au început să zică: ,Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că 
nu ţine Sabatul.’   

(60) Alţii ziceau: ,Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?’  Şi era dezbinare între 
ei” (Ioan 9,16).   

(61) Atunci de ce, la judecarea Lui în Sinedriu, nu au pomenit nimic de călcarea sau dezlegarea 
Sabatului?   

(62) Pentru că era o acuzaţie nefondată.  Nici măcar ca mărturie mincinoasă nu putea fi folosită.   

(63) La învierea lui Lazăr, după cuvintele rostite de Isus, „mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele 
legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată într-un ştergar.   

(64) Isus le-a zis: ,Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă’” (Ioan 11,44).   

(65) Ne întrebăm: Ce însemna acea dezlegare?  Desfiinţare?  Nu, ci liberare de legături.  
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(66) Aşa a dezlegat Isus ziua de Sabat – a liberat-o de lanţurile tradiţiilor şi restricţiilor absurde 
puse de rabini.   

(67) Mântuitorul S-a odihnit în mormânt în ziua de Sabat, aşa cum citim în Luca 23,54-56 şi 
24,1-3, texte deja cercetate.   

(68) Faptul că femeile care-L urmaseră au pregătit miresme şi miruri, „în ziua Sabatului s-au 
odihnit după lege”, 

(69) iar după trecerea Sabatului şi-au continuat munca arată că aceasta era practica ucenicilor şi 
după moartea Domnului Isus.    

(70) De fapt, aşa îi îndemnase El să facă: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi 
de Sabat” (Matei 24,20). 

(71) Era vorba despre distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 al erei 
creştine,  

(72) deci cu mult timp după răstignirea şi învierea Mântuitorului.   

(73) Hotărârea apostolică din Ierusalim, comunicată neamurilor printr-o scrisoare, aşa cum 
citim în Fapte 15,19-29,    

(74) menţionează patru chestiuni disputate: pângăririle idolilor, desfrânare, dobitoace 
sugrumate, sânge.  

(75) Creştinii dintre neamuri erau avertizaţi să se ferească de aceste urâciuni.   

(76) Alte porunci ale lui Dumnezeu nu au fost amintite pentru că nu erau disputate: abţinerea 
de la furt, de la minciună, 

(77) de la lucru în ziua Sabatului etc.  Nu era nevoie de nicio discuţie despre Sabat, pentru că nu 
era atacat.   

(78) Versetul 21 din Fapte 15 zice: „Căci, încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni 
care-l propovăduiesc,  

(79) fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”  

(80) Practica apostolului Pavel este grăitoare despre practica tuturor apostolilor:    

(81) „Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia.   

(82) În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos” (Fapte 13,14).   

(83) „Când au ieşit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi 
lucruri. . . .   
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(84) În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu” 
(Fapte 13,42.44).   

(85) „Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o 
sinagogă a iudeilor.  

(86) Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi” 
(Fapte 17,1.2). 

(87) Unde nu exista o sinagogă, Pavel ţinea Sabatul în natură, aşa cum fost cazul în Filipi, cetate 
din Macedonia:       

(88) „În ziua Sabatului, am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un 
loc de rugăciune.  

(89) Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă” (Fapte 16,13). 

(90) Unii se tem că, de-a lungul mileniilor, o anumită încurcătură s-a produs, astfel încât noi nu 
mai ştim exact  

(91) în ce zi a săptămânii suntem.  Teama aceasta nu este justificată, pentru că s-a menţinut o 
strictă continuitate a ciclului săptămânal,  

(92) aşa cum arată logica, astronomia şi istoria .  

(93) Mai întâi, logica.  Dacă sâmbăta de acum nu corespunde cu sâmbăta din timpul apostolilor, 
atunci    

(94) acelaşi lucru se poate spune despre toate zilele săptămânii, inclusiv prima zi a săptămânii, 
duminica.   

(95) Care închinători din zilele de duminică ar fi de acord că ei respectă o duminică falsă?   

(96) De la creaţiune până la Hristos, ciclul săptămânal a fost nederanjat, pentru că Hristos l-a 
confirmat  

(97) aşa cum l-a găsit, respectând sâmbăta de atunci ca zi de odihnă săptămânală.   

(98) Dar de la Hristos încoace?  Săptămâna s-a păstrat intactă, pentru că nici evreii şi nici 
bisericile care observă duminica  

(99) nu ar fi tolerat vreo modificare, evident, din motive diferite.   

(100) Apoi, astronomia.  Schimbările făcute în calendar pentru a păstra conformitatea cu anul 
solar  

(101) au afectat numai zilele lunii, dar nu succesiunea ciclului săptămânal.  
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(102) De exemplu, după joi, 4 octombrie 1582, a urmat vineri, 15 octombrie 1582.  După joi a 
venit vineri.  Nicio problemă.   

(103) Succesiunea neîntreruptă a ciclului săptămânal a fost confirmată de Observatorul 
Astronomic Regal din  

(104) Greenwich, Anglia, într-o scrisoare de răspuns trimisă evanghelistului american Mark 
Finley.   

(105) Să cercetăm, în fine, istoria, pentru a vedea cum este documentată celebrarea zilei de 
Sabat,  

(106) în toate secolele erei creştine, de la apostoli până în timpul nostru.   

(107) Sabatul a fost respectat întotdeauna, fără întrerupere, chiar dacă numai de către o 
minoritate.   

(108) Secolul 1, din Josephus: „Nu există nicio cetate a grecilor sau a barbarilor, nu există 
absolut nicio naţiune, unde obiceiul  

(109) odihnirii în ziua a şaptea să nu fi ajuns!”  (M’Clatchie, Note şi întrebări cu privire la China şi 
Japonia, p. 100)  

(110) „Atunci, sămânţa spirituală a lui Avraam a fugit la Pella, de cealaltă parte a Iordanului, 
unde au găsit un loc sigur de refugiu  

(111) şi au putut să-L servească pe Maestrul şi să ţină Sabatul Lui.”  (Eusebiu, Istoria eclesiastică, 
cartea 3, cap. 5)    

(112) Secolul 2: „Creştinii din prima generaţie aveau o mare veneraţie pentru Sabat, petrecând 
ziua în devoţiune şi predici.  Şi nu există  

(113) îndoială că ei au preluat această practică chiar de la apostoli, aşa cum se vede din unele 
texte ale Scripturii.”   

(114) (Dr. T.H.Morer, Dialog în legătură cu ziua Domnului, p. 189)  

(115) „Sabatul a fost o puternică legătură de unire a lor cu viaţa întregului popor, iar prin 
sfinţirea Sabatului ei  

(116) urmau nu numai exemplul, ci şi porunca lui Isus.”  (Istoria duminicii, pp. 13,14) 

(117) Secolul 3: „În anul 225 d. Hr., au existat episcopii întinse sau conferinţe ale bisericii 
răsăritene (care ţineau Sabatul),  

(118) întinzându-se din Palestina până în India.”  (Mingana, Răspândirea timpurie a 
creştinismului, vol. 10, p. 460)  
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(119) Egipt, 200-250 d. Hr.: „Dacă nu faceţi Sabatul un Sabat adevărat (în greacă: să sabatizaţi 
Sabatul), nu-L veţi vedea pe Tatăl.”   

(120) (Oxyrhynchus Papyri, pt. 1, p. 3, Logion 2, verso 4-11)  

(121) Secolul 4: „A fost practica generală a bisericilor răsăritene şi a altor biserici din apus. . . .  
Pentru că în biserica din Millaine  

(122) (Milan) se pare că sâmbăta era foarte mult respectată. . . .  Nu că bisericile răsăritene sau 
oricare din celelalte care ţineau  

(123) ziua aceea înclinau către iudaism, ci ei se adunau în ziua de Sabat ca să I se închine lui Isus 
Hristos,  

(124) Domnul Sabatului.”  (Dr. Heylyn, Istoria Sabatului, partea 2, par. 5, pp. 73,74)   

(125) „Creştinii din antichitate au fost foarte scrupuloşi în ce priveşte observarea sâmbetei sau 
a zilei a şaptea. . . . 

(126) E clar că toate bisericile orientale şi cea mai mare parte a lumii observau Sabatul ca 
sărbătoare. . . .  Atanasie,  

(127) de asemenea, ne spune că ei ţineau adunări religioase în Sabat, nu pentru că erau 
infestaţi cu iudaism, ci pentru a I se  

(128) închina lui Isus, Domnul Sabatului.”  (Antichităţi ale bisericii creştine, vol. II, cartea 20, cap. 
3, secţia 1, 66.1137,1138)  

(129) Secolul 5: „Pentru că, deşi aproape toate bisericile din lume celebrează sfintele taine (Cina 
Domnului) în Sabat,  

(130) în fiecare săptămână, creştinii din Alexandria şi din Roma, bazându-se pe o tradiţie antică, 
refuză să facă lucrul acesta.   

(131) Adică sâmbăta.  Să se observe faptul că duminica nu este niciodată numită ‚Sabatul’ de 
către părinţii şi istoricii primari.”   

(132) (Socrates, Istoria bisericească, cartea 5, cap. 22, p. 289)  

(133) „Până în secolul al cincilea, observarea Sabatului iudaic a continuat în biserica creştină.”   

(134) (Lyman Coleman, Creştinismul antic exemplificat, cap. 26, sec. 2, p. 527)  

(135) Augustin arată că Sabatul era ţinut în timpul său „în cea mai mare parte a lumii creştine”, 
iar mărturia sa în această privinţă  

(136) este cu atât mai valoroasă, cu cât el era un zelos şi perseverent adorator al duminicii.  

(137) (Părinţii de la Nicene şi după Nicene, seria I, vol. 1, pp. 353,354)  



 
P

ag
e7

9
 

(138) Secolul 6: „În acest ultim caz, se pare că ei urmau un obicei pe care îl putem observa în 
biserica timpurie monahală  

(139) din Irlanda, potrivit căruia ei ţineau sâmbăta ca Sabat în care se odihneau de toate 
lucrările lor.”  

(140) (W.T.Skene, Adamnan, Viaţa sfântului Columba, 1874, p. 96)  

(141) Secolul 7: Profesorul James C. Moffatt, D.D., profesor de istorie bisericească la Princeton, 
zice: „Se pare că era un obicei  

(142) în bisericile celtice timpurii, în Irlanda precum şi în Scoţia, să ţină sâmbăta, Sabatul iudaic, 
ca zi de odihnă de la lucru.   

(143) Ei ascultau de porunca a patra în mod literal în ziua a şaptea a săptămânii.”  (Biserica 
Scoţiei, p. 140)  

(144) Roma, papa Gregory I, 590-604: „Gregory, episcop prin harul lui Dumnezeu, către fiii săi 
preaiubiţi, cetăţeni 

(145) romani: Mi s-a raportat că unii oameni cu spirit pervers au răspândit printre voi lucruri 
stricăcioase şi în opoziţie  

(146) cu sfânta credinţă, astfel că ei interzic să se facă ceva în ziua Sabatului.   

(147) Cum aş putea să-i numesc decât predicatori ai Anticristului?”  (Epistole, cartea 13,1)  

(148) Secolul 8 – Conciliul din Liftinae, Belgia, 745 d. Hr., la care a luat parte Bonifaciu: „A treia 
alocuţiune a acestui  

(149) Conciliu avertizează împotriva ţinerii Sabatului, referindu-se la decretul Conciliului din 
Laodicea.”  

(150) (D. Hefele, Istoria Conciliilor, volumul 3, 512, secţia 362)  

(151) Secolul 9: „Bulgaria, în perioada primară a evanghelizării sale, a fost învăţată că nicio 
lucrare  

(152) nu trebuie făcută în Sabat.”  (Dr. Hefele, Istoria Conciliilor, vol. 4, secţia 478)  

(153) Secolul 10 – Scoţia: „Ei lucrau duminica, dar ţineau sâmbăta într-un mod sabatic.”   

(154) (Andrew Lang, O istorie a Scoţiei din timpul ocupaţiei romane, vol. 1, p. 96)  

(155) Valdenzii: „Şi, pentru că ei nu ţineau nicio altă zi de odihnă decât zilele de Sabat, îi 
numeau, pur şi simplu, Insabathas.”   

(156) (Luther, Înaintaşii, pp. 7,8) 
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(157) Secolul 11 – Scoţia şi Irlanda: „T. Ratcliffe Barnett, în cartea sa despre zeloasa regină 
catolică a Scoţiei, care în 1060 a fost  

(158) cea dintâi care a încercat să-i ruineze pe fraţii lui Columba, scrie: ‚În această chestiune, 
scoţienii păstraseră probabil   

(159) practica tradiţională a bisericii irlandeze antice, care observa sâmbăta în loc de duminică 
drept zi de odihnă.”   

(160) (Barnett, Margareta a Scoţiei: regină şi sfântă, p. 97)  

(161) Biserica greacă: „Observarea sâmbetei este, aşa cum ştie oricine, motivul unei dispute 
crâncene între greci şi latini.”   

(162) (Neale, O istorie a sfintei biserici răsăritene, vol. 1, p. 731, referindu-se la separarea 
bisericii greceşti de cea latină în anul 1054)  

(163) Secolul 12 – Lombardia: „Urme de păzitori ai Sabatului se găsesc în timpul lui Gregory I, 
Gregory VII  

(164) şi în secolul al doisprezecelea în Lombardia.”  (Enciclopedia Strong, 1, 660)  

(165) Valdenzii: „Printre documente, avem de la aceiaşi oameni o explicaţie a Celor Zece 
Porunci, datată de Boyer în 1120.   

(166) Observarea Sabatului prin încetarea muncilor pământeşti este cerută.”  (Blair, Istoria 
valdenzilor, vol. 1, p. 220)  

(167) Secolul 13 – valdenzii: „Ei zic că binecuvântatul papă Sylvestru a fost Anticristul despre 
care se vorbeşte în epistolele sfântului  

(168) Pavel ca fiind fiul pierzării.  (Ei zic, de asemenea) că păzirea Sabatului ar trebui să aibă 
loc.”   

(169) (Istoria eclesiastică a bisericilor antice ale Piemontului, p. 169, de un autor romano-catolic 
proeminent scriind despre valdenzi) 

(170) Franţa, regele Louis IX, 1229 – el a publicat statutul „Cupientes”, în care se angajează să 
cureţe sudul Franţei de eretici,    

(171) aşa cum erau numiţi păzitorii Sabatului. 

(172) Secolul 14 – valdenzii: „Căci noi trebuie să ne închinăm unui singur Dumnezeu, care ne 
poate ajuta şi nu sfinţilor,  

(173) care ne-au părăsit; că trebuie să sfinţim ziua Sabatului.”  (Luther, Înaintaşii, p. 38) 

(174) „În 1310, cu două sute de ani înainte de tezele lui Luther, fraţii boemi alcătuiau o pătrime 
din populaţia Boemiei;  



 
P

ag
e8

1
 

(175) aceştia erau în legătură cu valdenzii, care abundau în Austria, Lombardia, Boemia, nordul 
Germaniei, Thuringia,  

(176) Brandenburg şi Moravia.  Erasmus a arătat cât de strict ţineau Sabatul zilei a şaptea 
valdenzii din Boemia.”   

(177) (Armitage, O istorie a baptiştilor, p. 318; Cox: Literatura privitoare la problema Sabatului, 
vol. 2, pp. 201,202)  

(178) Secolul 15 – Boemia: „Erasmus mărturiseşte că, până în jurul anului 1500, aceşti boemi nu 
numai că ţineau ziua a şaptea  

(179) cu rigurozitate, dar chiar erau numiţi sabatarieni.”  (Cox: Literatura privitoare la problema 
Sabatului, vol. 2, pp. 201,202;  

(180) Adevărul biruitor, p. 264)  

(181) Norvegia – Conciliul bisericesc ţinut la Bergen, Norvegia, la 22 august 1435: „Prima 
chestiune s-a referit la 

(182) sfinţirea sâmbetei.  A ajuns în atenţia arhiepiscopului faptul că oameni din diferite părţi 
ale regatului s-au aventurat să ţină  

(183) sâmbăta ca sfântă.  E strict interzis, s-a spus, în legea bisericii, oricui, să ţină sau să adopte 
zile sfinte, în afară de 

(184) acelea pe care papa, arhiepiscopul sau episcopii le stabilesc.”   

(185) (R. Keyser, Istoria bisericii norvegiene sub catolicism, vol. II, p. 488)  

(186) Secolul 16 – Finlanda, 6 dec. 1554 (Scrisoarea regelui Gustavus Vasa I, al Suediei, către 
poporul Finlandei):     

(187) „În urmă cu câtva timp, am auzit că unii din locuitorii Finlandei au căzut într-o mare 
eroare, observând ziua a şaptea,  

(188) numită sâmbătă.”  (Biblioteca de Stat de la Helsingfors, Reichsregister, din 1554, partea 
B.B., fila 1120, pp. 175-180 a.)  

(189) Conciliul din Moscova, 1503: „Acuzaţii (păzitori ai Sabatului) au fost citaţi; ei au 
recunoscut pe faţă noua lor credinţă şi  

(190) au apărat-o.  Cei mai de seamă dintre ei, secretarul de stat Kuritzyn, Ivan Maximov, 
Kassian, arhimandritul  

(191) mânăstirii din Novgorod, au fost osândiţi la moarte şi arşi în public în cuşti, la Moscova, în 
ziua de 27 decembrie 1503.” 

(192) (H. Sternberfi, Istoria evreilor, Leipzig, 1873, pp. 117-122)  



 
P

ag
e8

2
 

(193) Secolul 17 – Anglia, 1618: „În sfârşit, pentru că preda lecţii numai 5 zile pe săptămână şi 
se odihnea sâmbăta,  

(194) ea a fost dusă la noua închisoare din Maiden Lane, un loc stabilit atunci pentru izolarea 
altor câtorva persoane 

(195) cu păreri diferite de Biserica Angliei.  Doamna Traske a servit cincisprezece sau 
şaisprezece ani în detenţie  

(196) pentru opinia ei cu privire la Sabatul sâmbetei.”  (Pagitt, Hereziografie, p. 196)  

(197) Suedia şi Finlanda: „Putem întâlni aceste opinii aproape în toată Suedia din zilele acelea, 
din Finlanda şi nordul  

(198) Suediei.  În districtul Upsala, fermierii ţineau sâmbăta în locul duminicii.  În jurul anului 
1625, această tendinţă  

(199) religioasă a devenit atât de pronunţată în aceste ţări, încât nu numai mase largi de 
oameni de rând au început să ţină sâmbăta  

(200) ca ziua lor de odihnă, ci chiar mulţi preoţi au făcut acelaşi lucru.”  (Istoria Bisericii 
Suedeze, vol. 1, p. 256)  

(201) Biserica rusească din Moscova: „Ei solemnizează sâmbăta, vechiul Sabat.”  (Samuel 
Purchase, Peregrinii Lui, vol. 1, p. 350)  

(202) America 1664: „Stephen Mumford, primul păzitor al Sabatului din America, a venit din 
Londra în 1664.”  

(203) (Jas. Bailey, Istoria Conferinţei Generale a Baptiştilor de Ziua a Şaptea, pp. 237,238)  

(204) Secolul 18 – Germania, Tennhardt de Nürnberg: „El ţine cu tărie la doctrina Sabatului, 
pentru că este una  

(205) din Cele Zece Porunci.”  (Burk, Viaţa şi activitatea lui Bengel, p. 579)  

(206) El însuşi zice: „Nu se poate arăta că duminica a luat locul Sabatului (p. 366).  Domnul 
Dumnezeu a sfinţit ultima zi  

(207) a săptămânii.  Anticristul, pe de altă parte, a instituit prima zi a săptămânii.”  (Mic extras 
din scrierile lui Tennhardt,  

(208) p. 49, tipărit în 1712) 

(209) Boemia şi Moravia (mai târziu Cehoslovacia) – istoria lor de la 1635 la 1867 este astfel 
descrisă de Adolf Dux:     

(210) „Situaţia sabatarienilor era înspăimântătoare.  Cărţile şi scrierile lor trebuia să fie predate 
la Consistoriul din  
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(211) Karlsburg pentru a deveni hrana flăcărilor.”  (Din Ungaria, pp. 289-291, Leipzig, 1880)  

(212) Secolul 19: „În 1875, pastorul M.A. Sommer a început să observe ziua a şaptea şi a scris în 
ziarul bisericii sale, ‚Indovet  

(213) Kristendom’, nr. 5, 1875, un articol impresionant despre adevăratul Sabat.  Într-o 
scrisoare, el spune: ‚Între  

(214) baptişti aici în Danemarca există o mare agitaţie în legătură cu porunca Sabatului. . . .  
Totuşi, poate că eu sunt singurul  

(215) predicator în Danemarca atât de aproape de adventişti şi care timp de mulţi ani a 
propovăduit a doua venire 

(216) a lui Hristos.”  („Advent Tidente”, mai 1875)  

(217) Suedia (baptiştii): „Ne vom strădui acum să arătăm că sfinţirea Sabatului îşi are temelia şi 
originea  

(218) într-o lege pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar la creaţiune pentru întreaga lume şi, ca 
urmare a acesteia, este obligatorie  

(219) pentru toţi oamenii din toate veacurile.”  (Mai 30, 1863, p. 169, „Evangheliştii”, 
Stockholm, 30 mai  

(220) până la 15 august 1863, organ al Bisericii Baptiste Suedeze)  

(221) Observăm că Sabatul a fost respectat în toate timpurile, chiar dacă după timpul lui 
Constantin cel Mare 

(222) mulţi închinători au acceptat ziua întâi a săptămânii ca zi de sărbătoare.  

(223) Satana a încercat să invalideze porunca a patra din Decalog.  În cartea profetului Daniel, 
capitolul 7,25, citim:  

(224) „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi 
se va încumeta  

(225) să schimbe vremile şi legea.”   

(226) Aici este vorba despre o putere politico-religioasă ostilă lui Dumnezeu, adevărului Său şi 
poporului Său, despre care     

(227) vom învăţa la tema următoare.  Cornul cel mic s-a încumetat să facă o spărtură în legea lui 
Dumnezeu, înlocuind Sabatul Domnului  

(228) din porunca a patra cu sabatul omului, un sabat fals.  

(229) Dumnezeu a luat măsuri ca spărtura să fie reparată.  Iată ce ni se spune în Isaia 58,12-14: 
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(230) „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; 
vei fi numit  

(231) ‚dregător de spărturi’, ‚cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’.   

(232) Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântă, dacă Sabatul va fi  

(233) desfătarea ta, ca să-L sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile 
tale, neîndeletnicindu-te  

(234) cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te 
voi sui pe înălţimile ţării, te voi face 

(235) să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.”   

(236) Împăratul roman Constantin cel Mare, înainte de a accepta creştinismul în mod formal, 
adică pe data de 7 martie 321 d. Hr., 

(237) a legiferat adorarea zilei soarelui, aşa cum am învăţat la tema a doua, despre 
„Identificarea Sabatului”.   

(238) La numai câteva decenii după aceea, la Conciliul din Laodicea, ţinut în jurul anului 364 d. 
Hr., Biserica Romano-Catolică, 

(239) succesoarea de mai târziu a imperiului roman, a promulgat prima lege bisericească 
duminicală, numind ziua întâi  

(240) a săptămânii „Ziua Domnului”, deşi în unele limbi şi-a păstrat numele de „Ziua soarelui”,  

(241) de exemplu în limba germană Sonntag şi în limba engleză Sunday.   

(242) Aceasta a fost spărtura.  În Apocalipsa lui Ioan, îi găsim pe dregătorii de spărturi, 
restauratorii Sabatului în toată claritatea lui:  

(243) „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” 
(Apocalipsa 14,12).   

(244) „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu  

(245) şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12,17).   

(246) Biblia spune că Sabatul Domnului va fi ziua de închinare a mântuiţilor pe noul pământ în 
veşnicie:  

(247) „,Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui 
înaintea Mea’, zice Domnul,   
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(248) ‚aşa vor dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în fiecare 
Sabat, va veni orice făptură    

(249) să se închine înaintea Mea’, zice Domnul” (Isaia 66,22.23).  

(250) Instituit la creaţiune, celebrat pe noul pământ: am arătat că, între paradisul pierdut şi 
paradisul redobândit,   

(251) ziua cea sfântă a lui Dumnezeu a fost întotdeauna în fiinţă, întotdeauna respectată de 
copii credincioşi ai lui Dumnezeu, cum ne arată  

(252) Biblia, logica, astronomia, istoria.  

(253) TEMA URMĂTOARE: UNICITATEA SABATULUI  

D. MICROSINTEZĂ  

Sabatul făcut pentru orice om; Domnul nu a acceptat niciodată o schimbare a Sabatului; 
patriarhii au ţinut Sabatul; israeliţii au fost somaţi să ţină Sabatul înainte de Sinai; unul dintre 
motivele captivităţii babiloniene; întoarcerea din Babilon; Isus nu a desfiinţat legea; ce 
înseamnă împlinire; Isus a făcut o reformă în păzirea Sabatului; El a participat la serviciile divine; 
Isus nu a fost judecat pentru călcarea Sabatului; Isus S-a odihnit în mormânt în Sabat; Matei 
24,20; congresul apostolic din Ierusalim; obiceiul apostolului Pavel; nicio pierdere a succesiunii 
săptămânale: logica, astronomia, istoria; Sabatul ţinut în toate secolele erei creştine, I-XIX; 
încercarea cornului celui mic de a schimba legea lui Dumnezeu; decretul lui Constantin cel Mare 
pentru respectarea zilei soarelui; Conciliul de la Laodicea; Isaia 58,12-14, dregători de spărturi; 
biserica rămăşiţei; Sabatul va fi serbat pe noul pământ  
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TEMA NUMĂRUL 5                                                                                                                                
UNICITATEA SABATULUI 

A.  STUDIUL COMPLET 

În Marcu 2,27, Isus a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat”, o 
declaraţie devenită clasică şi cum nu se poate mai clară despre universalitatea Sabatului ca zi 
sacră pentru toţi urmaşii lui Adam.  În acelaşi timp, afirmaţia aceasta arată că viaţa omului este 
de o importanţă primordială: nu omul a fost făcut pentru Sabat, ci Sabatul a fost făcut pentru 
om – dar aceste două realităţi, omul şi Sabatul, nu se exclud reciproc.  Adică nu e drept să se 
facă o alegere – ori omul, ori Sabatul.  Omul are neapărată nevoie de Sabat, aşa cum l-a stabilit 
Dumnezeu, dar Sabatul nu ar avea nici un sens dacă nu ar exista omul.    

Unii văd, totuşi, aici o diminuare a însemnătăţii Sabatului, adică, nu Sabatul, ci omul.  Să 
observăm un paralelism în 1 Corinteni 11,9: „Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia 
pentru bărbat.”  Aici nu este o eliminare, ci o includere: a fost creat bărbatul, a fost creată apoi 
femeia, amândoi sunt importanţi, ei sunt un singur trup prin căsătorie.  Dacă unul ar dispărea, 
viaţa umană s-ar stinge.  Omul a fost creat în ziua a şasea, Sabatul a fost creat în ziua 
următoare, acesta îl face fericit, iar omul trebuie să preţuiască darul divin.  

Trebuie să precizăm că două mari instituţii dumnezeieşti au fost întemeiate în săptămâna 
creaţiunii: căsătoria, în ziua a şasea, şi Sabatul, monumentul creaţiunii, în ziua a şaptea.  Ambele 
au fost luate de Adam şi Eva cu ei când au părăsit Grădina Edenului.  De acolo le avem pe 
ambele, căsătoria şi Sabatul, de la creaţiune, din paradis.  Dacă, aşa cum gândesc unii, Sabatul a 
fost făcut numai pentru evrei, atunci de ce căsătoria nu este numai pentru ei, ci pentru toate 
naţiunile pământului?  În niciun caz nu trebuie gândit aşa, pentru că acestea sunt daruri ale lui 
Dumnezeu, pe care noi, toţi oamenii, le avem de la început.   

După ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Dumnezeu le-a stabilit un calendar de 
sărbători, unele zile fiind numite sabate, care trebuia să fie respectate ca şi Sabatul zilei a 
şaptea sau aproape la fel.  Un astfel de sabat nu se numea „Sabatul Domnului”, ci „sabatul 
vostru”, aşa cum citim în Leviticul 23,32: „Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat (era vorba 
despre Ziua Ispăşirii), o zi de odihnă şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a 
noua până în seara următoare, să prăznuiţi sabatul vostru.”   

Aceste sabate erau sabate ceremoniale, şapte la număr şi, în fiecare an, ele cădeau în alte zile 
ale săptămânii, ca, de exemplu, 1 ianuarie.  Iată care erau aceste sabate:                                           

(01) prima zi a Sărbătorii Azimilor (Leviticul 23,7);                                                                                                       
(02) ultima zi a Sărbătorii Azimilor (versetul 8);                                                                                                   
(03) Ziua Cincizecimii sau a Primelor Roade (versetele 15-21);                                                                          
(04) Ziua Trâmbiţelor (versetele 24 și 25);                                                                                                                      
(05) Ziua Ispăşirii (versetele 27-32);                                                                                                                          
(06) prima zi a Sărbătorii Corturilor (versetele 34 și 35);                                                                                                                                                                                                                                             
(07) ultima zi a Sărbătorii Corturilor (versetul 36).  
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Aceste sabate nu au fost instituite la creaţiune, nu au fost integrate în Cele Zece Porunci, au fost 
date Israelului trupesc, cu ocazia ieşirii lor din Egipt, şi au fost absorbite, împlinite în moartea lui 
Hristos pe cruce, când toate serviciile templului au încetat să fie necesare, aşa cum înţelegem 
din Matei 27,50.51: „Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.  Şi, îndată, perdeaua 
dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos . . .”. 

În prima biserică creştină, noii convertiţi, la început în majoritate evrei, se întrebau ce e de făcut 
cu acele sărbători, respectiv cu acele sabate.  Acestea nu proveneau de la păgâni, ci fuseseră 
date de Dumnezeu ca parte din serviciul ceremonial până la marea jertfă de pe Golgota.  Să mai 
fie ţinute sau nu?  Apostolul Pavel a răspuns că nu, dar nu ca un ordin militar, ci a lăsat ca 
fiecare să decidă pentru sine.  Aşa citim în Romani 14,5.6: „Unul socoteşte o zi mai pe sus decât 
alta; pentru altul toate zilele sunt la fel.  Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.  Cine face 
deosebire între zile pentru Domnul o face.  Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o 
face.”   

Aceasta înseamnă că, după crucificarea lui Hristos, zilele de lucru, 1-6, sunt egale în importanţă, 
nu mai există nicio sărbătoare.  Nu e afectată însă ziua cea sfântă, edenică a Domnului.  În 
Leviticul 23, unde sunt descrise sărbătorile ceremoniale cu sabatele respective, Domnul a ţinut 
să facă precizarea din versetele 37 şi 38: „Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veţi vesti 
adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, 
jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă.  Afară de aceasta să păziţi 
Sabatele Domnului . . .”.  

Acest text distinge Sabatele Domnului de sabatele lor.  Reţineţi şi faptul că jerfele de animale 
erau însoţite şi de daruri de mâncare şi jertfe de băutură.  Acesta era rostul acestor sărbători, 
acestor sabate, să se aducă jertfe Domnului. 

Cei care consideră că toate zilele, inclusiv Sabatul Domnului, sunt la fel, că nu are importanţă ce 
zi ţii, dacă ţii vreuna, să se gândească la următoarea ilustraţie.  În Exodul 2,16, ni se spune că 
„preotul din Madian avea şapte fete”.  Versetul 21 ne arată că omul acela „i-a dat de nevastă pe 
fiică-sa Sefora”, deci, una dintre cele şapte fiice ale acelui preot a devenit nevasta lui Moise.  Nu 
toate şapte, nici măcar două.   

Putem vedea pe ecran o astfel de situaţie, un mire cu mireasa lui şi alte şase fete.  După nuntă, 
mirele va pleca acasă sau în voiaj de nuntă nu cu toate, nici cu oricare dintre ele, ci cu mireasa 
lui, aceea cu care a făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu.  Nu orice zi are acelaşi statut, ci 
una dintre ele, o anumită zi, numită a şaptea, a fost binecuvântată şi sfinţită de Dumnezeu la 
creaţiune.  Celelalte, nu.  

Un text care le dă unora bătaie de cap este cel din Coloseni 2,16.17.  Îl citim în întregime: 
„Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură (le-aţi văzut, aduse împreună cu 
jertfele) sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de 
sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.”  

Ce avem aici?  Mâncare, băutură, o zi de sărbătoare, o lună nouă, o zi de sabat.  Observaţi că 
toate acestea formează un pachet, ele merg împreună şi sunt considerate umbră.  Niciodată 
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Sabatul zilei a şaptea nu a fost destinat să fie o umbră, ci o zi de odihnă, de bucurie, de părtăşie 
cu Dumnezeu.  Deci, acestea „sunt umbra lucrurilor viitoare” dar „trupul este al lui Hristos”.  
Întâlnim, deci, umbră şi realitate, umbră şi trup, serviciile ceremoniale şi împlinirea lor în 
jertfirea trupului lui Hristos.  Arătând spre Isus, Ioan Botezătorul a zis: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”  (Ioan 1,29)   

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă această umbră, adică totalitatea serviciilor templului 
ţintind spre moartea lui Hristos, să citim textul din Evrei 10,1: „În adevăr, legea, care are umbra 
bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, 
care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.”  Observaţi, jertfele 
de animale erau o umbră, o oglindire a jertfei lui Hristos, adevăratul Miel al lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii.  În acea umbră dispărută se includeau sărbătorile cu sabatele lor anuale.   

În Apocalipsa 1,10, apostolul Ioan ne informează că „în ziua Domnului eram în Duhul”.  În 
originalul grecesc, „în ziua Domnului” este εν τη κυριακη ημερα – primele două cuvinte 
însemnând, împreună, „în”, iar ultimele două „domneasca zi”, adică „ziua domnească” sau „ziua 
Domnului”. 

Acest text exprimă două lucruri:                                                                                                                           
(01) era ziua Domnului;                                                                                                                                             
(02) apostolul Ioan era „în Duhul”.  

Textul acesta nu ne spune care este ziua Domnului, ci porneşte de la considerentul că lucrul 
acesta este clar pentru cititori.  Dacă vă spun că am fost la ţară, nu puteţi şti exact ce sat am 
vizitat, dacă nu vă spun lucrul acesta în continuare.  Unii oameni s-au apucat să spună ei care 
era acea zi a Domnului, după părerea şi plăcerea lor.  Nu putem însă forţa un text să spună ce 
vrem noi.  Ioan era apostol şi era evreu, ca toţi apostolii.  El ştia foarte bine care este ziua 
Domnului, iar cititorii, de asemenea, cunoşteau foarte bine acest lucru.  

Ca să aflăm care este ziua Domnului, căutăm alte texte, care chiar ne spun care este ziua 
Domnului, fără să inventăm noi ceva.  „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată 
Domnului, Dumnezeului tău” (Exodul 20,10).  Nicio altă zi a săptămânii, în afară de ziua a 
şaptea, nu a fost vreodată numită în Biblie „ziua Domnului”.  „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua 
Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă . . .” (Isaia 58,13).  „Aşa că Fiul 
omului este Domn chiar şi al Sabatului” (Marcu 2,28).    

Orice om de bună credinţă va înţelege din aceste texte care este ziua Domnului, Sabatul zilei a 
şaptea a săptămânii, sâmbăta, şi va înţelege că „ziua Domnului”, în care Ioan era în Duhul, era 
ziua pe care el întotdeauna o respectase ca zi sfântă a Domnului, ziua a şaptea a săptămânii, 
Sabatul Domnului, sâmbăta.  

Să ne ocupăm acum de un alt text mult răstălmăcit, Evrei 4,7: „El hotărăşte din nou o zi.”   
Trăiam în Australia, în oraşul Brisbane.  De acolo, aveam 1.000 de kilometri până la Sydney şi 
încă 1.000 de kilometri până la Melbourne.  Într-o zi, călătoream cu avionul de la Brisbane la 
Melbourne, pentru un curs de reciclare cu alţi pastori.  Eram numai de câteva luni în Australia şi 
mă străduiam să vorbesc engleza de acolo.  Şedeam pe scaunul de lângă culoar, în stânga mea 
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mai erau două persoane, la mijloc şi la fereastră.  Însoţitoarea de bord a venit cu o cană cu 
cafea şi i-a turnat în căniţă persoanei din stânga mea.   

Temându-mă că va picura cafea pe pantalonii mei (eram îmbrăcat în costum), am pus mâna în 
mod discret sub cană.  Stewardesa a zis ceva către mine.  Am crezut că m-a întrebat dacă 
doresc şi eu cafea.  Am răspuns, foarte hotărât: „Nu!”  În timp ce se depărta, am analizat mai 
bine sunetele cuvintelor sale şi mi-am dat seama că nu mă întrebase de cafea, ci zisese: „Trust 
me!”  („Aveţi încredere în mine!”), la care eu răspunsesem „Nu!”  

E riscant să înţelegi altceva decât ce s-a zis.  Mai ales în cazul acestui text: „El hotărăşte din nou 
o zi.”  Care este ziua aceea?  Pot să zic luni?  Nu, pentru că textul nu pomeneşte ziua de luni.  
Pot să zic joi?  Nu, din acelaşi motiv.  Nicio zi a săptămânii nu este amintită aici, de aceea, 
niciuna nu trebuie introdusă cu forţa în acest text.  Nici nu este vorba de o zi de odihnă 
săptămânală în propoziţia „El hotărăşte din nou o zi”.   

Atunci, despre ce este vorba?  Care este ziua aceea pe care o hotărăşte Dumnezeu?  Ştiţi care 
este?  Să citim versetul în întregime, Evrei 4,7: „El hotărăşte din nou o zi, ‚astăzi’, zicând, în 
David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, ‚astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 
inimile!’”  O zi pe care o hotărăște Dumnezeu, nu unii teologi!    

Care este, deci, ziua pe care o hotărăşte Dumnezeu aici?  Este ‚astăzi’, nu mâine, nu poimâine.  
Astăzi, acceptaţi chemarea lui la pocăinţă.  E o zi de pocăinţă, un termen, o şansă, o ocazie de 
har, nu e o zi de odihnă săptămânală, alta decât cea veşnică, sfinţită şi binecuvântată la 
creaţiune. 

Scriu pe o pagină întreagă de power point:    

R   O   M   Â   N   I   A   

Întreb: ce scrie aici?  România.  Pot să citesc Turcia?  Pot să citesc Tanzania?  Nu.  De ce nu?  
Pentru că nu aşa scrie aici.  Scrie clar: România.   Nicio zi a săptămânii nu este amintită în 
versetul 7, nici măcar sâmbăta, Sabatul Domnului.  „El hotărăşte din nou o zi”, care nu este nici 
sâmbăta, nici duminica, nici miercurea!  Sau poate fi oricare dintre zilele săptămânii, o zi de 
întoarcere la Dumnezeu.  Astăzi!  Nu amâna!  Şi acest îndemn îl dau şi eu acum.    
 
Nu în versetul 7, dar în alte versete din Evrei 4, este amintit Sabatul zilei a şaptea, în primul rând 
în versetul 4: „Căci, într-un loc, a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ‚Dumnezeu S-a odihnit în 
ziua a şaptea de toate lucrările Lui.’”  Versetul 9: „Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru 
poporul lui Dumnezeu.”  O traducere exactă a acestui verset este: „Rămâne, deci, o odihnă de 
Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.”  Aici a fost folosit cuvântul grecesc σαββατισμος, care 
înseamnă o odihnă de Sabat sau odihnă sabatică; traducerea „ca cea de Sabat” nu este 
conformă cu originalul.   
 
Şi versetul 10: „Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit 
Dumnezeu de lucrările Sale.”  În Matei 11,28, Mântuitorul a zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”  El le oferă păcătoşilor odihna Sa mântuitoare.  Cel care 
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intră în această odihnă a lui Hristos, adică primeşte creştinismul, „se odihneşte şi el de lucrările 
lui cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.” 
 
În capitolul precedent, adică în capitolul 3, cuvântul „astăzi” este folosit de trei ori, în versetele 
7, 13 și 15, de fiecare dată referindu-se la îndărătnicia copiilor lui Israel în timpul pribegiei prin 
pustie, la neascultarea lor de Dumnezeu.  Erau repetate chemări la pocăință și în niciun caz nu 
era vorba de schimbarea zilei de odihnă săptămânală, pentru respectarea căreia aveau 
instrucțiuni clare și ferme.  De ce acel „astăzi”, folosit de două ori în Evrei 4,7 și conectat cu 
experiențele din vechime, ar însemna altceva?     
 
Nu poate fi mai clar şi e în Noul Testament: toţi cei ce primesc odihna lui Hristos, adică acceptă 
creştinismul, se vor odihni numai aşa cum S-a odihnit Dumnezeu la creaţiune.  Adică?  În ziua a 
şaptea, sâmbăta. 

În psalmul 118,22-24, avem de a face cu o profeţie mesianică: „Piatra pe care au lepădat-o 
zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.  Domnul a făcut lucrul acesta şi este o 
minunăţie înaintea ochilor noştri.  Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi 
să ne veselim în ea!”   

S-au făcut încercări de folosire a acestui text în sprijinul sărbătoririi duminicii, lucru extrem de 
ciudat.  Hristos cel lepădat de conducătorii poporului ales a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer.  
În Ziua Cincizecimii, apostolul Petru a declarat că Isus „S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu,      
. . . Dumnezeu L-a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi” (Fapte 
2,33.36).  Zile mai târziu, El a afirmat în faţa Sinedriului: „El este ‚piatra lepădată de voi, zidarii, 
care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’” (capitolul 4,11).  Acea întronare a avut loc în cer, 
după încheierea misiunii Sale pe pământ.  

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!”  era 
exclamaţia copiilor lui Israel în cadrul unei sărbători ceremoniale, adunaţi la templul Domnului.  
Se refereau chiar la ziua în care efectuau acea celebrare ca fiind ziua în care Domnul Îşi 
manifesta binecuvântata prezenţă în mijlocul poporului Său.  Bucuria era conectată cu speranţa 
venirii Salvatorului, dar nu era legată de nicio zi a săptămânii.           

Să vedem acum ce zice Biblia despre ziua întâi a săptămânii.  Există numai opt texte în Noul 
Testament care o amintesc şi niciunul dintre ele nu spune că ziua întâi a săptămânii ar fi înlocuit 
Sabatul sau că ar fi sfântă.  Vom verifica în continuare aceste opt texte.                                                     

(01) Matei 28,1: „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a 
săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.”                                        

(02) Marcu 16,1.2: „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi 
Salome au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.  În ziua dintâi a săptămânii, 
s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.”                                                                 

(03) Marcu 16,9: „Isus, după ce a înviat în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai 
întâi Mariei Magdalenei.”                                                                                                                                       
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(04) Luca 24,1: „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la 
mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.”                                                             

(05) Ioan 20,1: „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la 
mormânt, pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.”                         

(06) Ioan 20,19: „În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau 
adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor şi le-a zis: 
‚Pace vouă!’”                                                                                                                                                          

(07) Fapte 20,7: „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea.  Pavel, 
care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.”  

(08) 1 Corinteni 16,2: „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va 
putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.”   

Mențiunile acestea funcționează asemenea unui jurnal, în care se arată ce evenimente au avut 
loc atunci, fără nicio interpretare teologică.  Primele cinci texte spun același lucru, că în ziua 
întâi a săptămânii, dis-de-dimineață, a avut loc învierea Domnului Isus, după care El a pornit la 
drum, fără a organiza nicio festivitate.  Al șaselea afirmă că era în seara acelei zile, ceea ce 
înseamnă începutul zilei de luni, iar ucenicii nu erau adunați ca să sărbătorească învierea lui 
Isus, în care încă nu credeau (vezi Marcu 16,10-14 și Luca 24,36-43), ci se ascunseseră „de frica 
iudeilor” (vezi Ioan 20,19), autorul cărții fiind printre ei.   

Textul din Fapte 20,7 spune că Pavel urma să se despartă de ucenici pentru a pleca într-o 
călătorie; fiind partea întunecoasă a zilei întâi a săptămânii, era, de fapt, o prelungire a 
activităților din ziua de Sabat, până duminică dimineața.  Adunările nu sfințesc o zi: la început, 
primii creștini se întâlneau în fiecare zi (vezi Fapte 2,46), iar Hristos ținea adunări în orice zi, 
ascultat de gloate numeroase; într-o ocazie, întâlnirea cu norodul și predicarea au durat chiar 
trei zile (vezi Matei 15,32).  Nici frângerea pâinii nu sfințește o zi, pentru că Hristos a frânt 
pâinea la ultima cină pascală joi seara, când începuse, de fapt, ziua de vineri (vezi Matei 26,17-
29), iar după înălțarea Domnului ucenicii frângeau pâinea în fiecare zi (vezi Fapte 2,46).  Ultimul 
text, acela din 1 Corinteni 16,2, nici nu vorbește despre vreo adunare sau altceva de natură 
publică, ci de o acțiune recomandată de apostol să fie întreprinsă de fiecare acasă, într-o zi de 
lucru.   

În Geneza 2,2, ni se spune că, după crearea lumii în şase zile, Dumnezeu S-a odihnit în ziua a 
şaptea.  Dacă ar lipsi versetul 3, atunci nu am avea informaţia că Dumnezeu a binecuvântat şi a 
sfinţit ziua a şaptea.  Am şti doar că S-a odihnit în ea.  Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi să tragem 
următoarea concluzie: „Dacă Dumnezeu, care nu oboseşte niciodată, S-a odihnit totuşi după 
cele şase zile de lucru, înseamnă că aşa ar fi corect să facem şi noi.  Deci, trebuie să ne odihnim 
în ziua a şaptea şi să o sfinţim.” 

Nu aşa.  Dumnezeu Însuşi a dat o poruncă, potrivit căreia oamenii trebuie să lucreze şase zile, 
făcând lucrul lor, dar să se odihnească în ziua a şaptea şi să o sfinţească, pentru că aşa a făcut 



 
P

ag
e9

2
 

Dumnezeu la creaţiune.  Nu deducţie omenească, ci aranjament dumnezeiesc clar, explicit şi 
hotărât.    

Dacă ar fi trebuit să fie schimbată ziua de odihnă, ar fi fost necesar un text care să ne spună 
astfel: „Isus S-a odihnit în ziua întâi a săptămânii, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.”  Nu există 
niciun text care să spună măcar atât, necum să şi poruncească o astfel de imitare.  

Porunca a patra, care este porunca Sabatului, este foarte amănunţită, arătând cât timp trebuie 
lucrat şi care, cât să ne odihnim şi când.  De asemenea, că membrii de familie, lucrătorii, străinii, 
ba chiar şi vitele, trebuie să se odihnească.  Nu s-a lăsat nicio portiţă deschisă pentru speculaţii 
omeneşti.  

Dacă ar fost necesar un transfer al sanctităţii de la ziua a şaptea la ziua întâi, ar fi trebuit să 
existe un text în Noul Testament, care să zică aproximativ aşa: „Întrucât Hristos a înviat din 
morţi în ziua întâi a săptămânii, Dumnezeu a hotărât ca toţi creştinii să se odihnească în această 
zi şi să o sfinţească, încetând a mai ţine ziua a şaptea a săptămânii.”    

Mai mult, pentru că Dumnezeu a scris porunca a patra, împreună cu celelalte, cu degetul Său, în 
piatră şi a rostit-o, împreună cu celelalte, cu glas tare pe Muntele Sinai în auzul unei întregi 
naţiuni, abrogarea şi înlocuirea ei trebuia să fie făcute în condiţii similare.  Nu ştim de aşa ceva.  
Nu avem nicio poruncă scrisă care să legifereze o asemenea schimbare.   

Dar o schimbare s-a făcut, nu de Dumnezeu, ci de oameni, iar această schimbare Mântuitorul a 
condamnat-o în mod implicit cu sute de ani mai înainte prin cuvintele rostite către farisei: „Şi aţi 
desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre” (Matei 15,6).  Sau în Marcu 
7,8.9: „Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni. . . .  Aţi desfiinţat 
frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.”   

Cine s-a încumetat să se amestece în legea lui Dumnezeu şi să facă schimbări?  Pentru a avea un 
răspuns sigur şi nu unul pripit, trebuie să consultăm istoria şi profeţia biblică.   

Mai întâi, istoria.   

În ziua de 7 martie 321, împăratul Constantin cel Mare a dat un decret prin care declara ziua 
întâi a săptămânii „prea cinstita zi a soarelui” şi cerea locuitorilor imperiului să onoreze ziua 
aceea, mai întâi orăşenii, mai târziu toată lumea.  Iată cum descrie Encyclopaedia Britannica 
(ediţia a 11-a, articolul ‚Sunday’) acest decret: „Cea mai veche recunoaştere a observării zilei 
soarelui ca obligaţie legală este o constituţie a lui Constantin din anul 321 d. Hr., decretând ca 
toate tribunalele, locuitorii din oraşe şi magazinele să se repauzeze în ziua soarelui (Venerabili 
Die Solis), cu o excepţie în favoarea celor angajaţi în muncile agricole.”  

„Legislaţia lui Constantin nu avea, probabil, nicio legătură cu creştinismul; se pare, din contra, 
că împăratul, în rolul său de Pontifex Maximus, doar adăuga ziua soarelui, a cărei adorare era 
atunci în mod ferm stabilită în imperiul roman, la celelalte zile obişnuite ale calendarului sacru.”  
(Hutton Webster, Ph.D., Zile de odihnă, paginile 122,123)   
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„Serbarea duminicii este de origine păgână.  Ea este numită în diferite limbi ziua soarelui: 
Sonntag în germană, Sunday în engleză, Dies Solis la romani.  Apoi istoria confirmă că: 
‚Adorarea soarelui este una din cele mai vechi forme ale idolatriei care se găsea la popoarele 
cele mai de seamă din vechime.  Vechiul cult al soarelui este dovedit prin nenumăratele 
reprezentări din templele şi monumentele din Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Fenicia, Grecia şi 
Roma. . . .  Ra, Isis, Osiris, Baal, Mitras, Hercules, Apolo şi Jupiter sunt zeităţi păgâne care 
reprezentau soarele şi luna’.”  (Ioan Maurer, în broşura Din examenele vieţii: SABATUL, Colecţia 
LUMINA Stuttgart, pagina 15, citând din Istoria Sabatului, pagina 312)   

In jurul anului 364 d. Hr., episcopii catolici întruniţi în Conciliul de la Laodicea au declarat ziua 
întâi a săptămânii „ziua Domnului”, în amintirea învierii Lui.  Aceasta a fost spărtura în legea lui 
Dumnezeu, despre care am mai amintit.  Iată ce zic diferite surse catolice despre înlocuirea 
Sabatului biblic cu ziua întâi a săptămânii ca „zi a Domnului”:                                                                      

(01) „Puteţi să citiţi Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi nu veţi găsi un singur rând care să 
aprobe sfinţirea duminicii.  Scripturile cer păzirea religioasă a sâmbetei, zi pe care noi nu o 
sfinţim niciodată.”  (Cardinalul Gibbons, Credinţa părinţilor noştri, ediţia 1893, pagina 111)                          

(02) „Duminica este o instituţie catolică şi pretenţia păzirii ei poate fi susţinută numai pe baza 
principiilor catolice. . . .  De la începutul până la sfârşitul Scripturii, nu există un singur pasaj care 
să autorizeze transferul închinării publice săptămânale de la ultima zi a săptămânii la prima.”  
(„Presa catolică”, Sydney, 25 august 1900)                                                                                                             

(03) „Întrebare: Care este ziua de Sabat?  Răspuns: Sâmbăta este ziua de Sabat.  Întrebare: 
Atunci noi de ce observăm duminica în loc de sâmbătă?  Răspuns: Noi observăm duminica în loc 
de sâmbătă pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică.”  
(Peter Geiermann, Catechismul convertitului la doctrina catolică, ediţia 1977, pagina 50)         

(04) „Raţiunea şi bunul simţ cer acceptarea uneia sau alteia dintre aceste alternative: ori 
protestantismul şi sfinţirea sâmbetei, ori catolicismul şi sfinţirea duminicii.  Compromisul este 
imposibil.”  („Revista trimestrială catolică americană”, ianuarie 1883)                                                     

(05) „Este bine să le amintim prezbiterienilor, baptiştilor, metodiştilor şi altor creştini că Biblia 
nu-i susţine în niciun fel în păzirea duminicii.  Duminica este o instituţie a Bisericii Romano-
Catolice şi cei care păzesc această zi păzesc o poruncă a Bisericii Catolice.”  (P. Brady, 18 martie 
1903)                                                                                                                                                                         

(06) „Dat fiind faptul că sâmbăta, nu duminica, este specificată în Biblie, nu este curios că ne-
catolicii, care pretind că îşi iau religia direct din Biblie şi nu de la biserică, observă duminica în 
loc de sâmbătă?  Da, într-adevăr, aceasta este inconsecvenţă. . . .  (Obiceiul observării duminicii) 
se bazează pe autoritatea Bisericii Catolice şi nu pe un explicit text din Biblie.  Acea observare 
rămâne ca o amintire despre Biserica Mamă, de care s-au desprins sectele ne-catolice – ca un 
băiat care fuge de acasă dar mai păstrează în buzunarul lui o fotografie a mamei sau o şuviţă din 
părul ei.”  (Credinţa milioanelor, ediţia revizuită, 1974, pp. 400,401, de John O’Brien)                           
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(07) „În toate manualele oficiale, protestanţii pretind că religia lor se întemeiază pe Biblie, că ei 
resping tradiţia, care nu poate fi nici măcar o parte a normei lor de credinţă.  Dar nu există 
niciun loc în Noul Testament în care să se declare în mod lămurit că Hristos a schimbat ziua de 
închinare din sâmbătă în duminică.  Şi, totuşi, toţi protestanţii, cu excepţia adventiştilor de ziua 
a şaptea, păzesc duminica. . . .  Prin păzirea duminicii, protestanţii ascultă de tradiţie.” 
(„Vizitatorul nostru de duminică”, 11 iunie 1950)                                                                                                

(08) „Biserica a transferat păzirea Sabatului în ziua duminicii, prin autoritatea de drept divin, 
infailibil, dat de întemeietorul ei, Isus Hristos.  Protestanţii, care pretind că Biblia este singura 
călăuză de credinţă, n-au nicio justificare pentru păzirea duminicii.  În această problemă, 
adventiştii de ziua a şaptea sunt singurii protestanţi consecvenţi.”  („Buletinul Catolic”, nr. din 
14 august 1942, pagina 4)                                                                                                                                      

(09) „Dacă te uiţi la Biblie ca la o autoritate pentru păzirea zilei de duminică, n-o vei găsi.  Este 
bine să le amintim prezbiterienilor, metodiştilor, baptiştilor şi tuturor celorlalţi creştini din afara 
Bisericii Mamă, că Biblia nu-i sprijină pe ei nicăieri în păzirea duminicii.  Adventiştii de ziua a 
şaptea sunt singurii care aplică în mod corespunzător termenul ‚Sabat’, pentru că ei păzesc ziua 
a şaptea şi nu prima zi, ca zi de odihnă.”  („Clifton Tracts”, vol. IV, pagina 15)                                          

(10) „Adventismul îi va capta pe toţi protestanţii conştiincioşi, care sunt hotărâţi şi consecvenţi 
faţă de premisa că Biblia şi numai Biblia trebuie să fie regula credinţei şi practicii lor.”  (P. Hull, 
„America”, 4 iulie 1925)   

Să vedem acum ce spune profeţia biblică despre schimbarea Sabatului în duminică.  În cartea 
profetului Daniel, avem o descoperire dumnezeiască repetată cu privire la mersul 
evenimentelor lumii.   

Capitolul 2,31-45: Împăratul babilonian Nebucadneţar a avut un vis pe care l-a uitat.  Daniel a 
primit de la Dumnezeu informaţia despre acel vis şi i-a spus împăratului atât visul cât şi 
explicarea lui.  În vis, împăratul a văzut un uriaş chip umanoid, la care capul era de aur, pieptul 
şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele cu 
degetele, parte de fier şi parte de lut.  O piatră uriaşă s-a desprins din munte şi a pulverizat 
statuia, care a dispărut, dar piatra a crescut şi a umplut pământul. 

Explicaţia dată: cele patru părţi ale chipului preînchipuiau, în ordine, imperiile: babilonian, 
medo-persan, greco-macedonean, roman.  Ultimul a fost înlocuit cu zece regate barbare care   
s-au constituit pe teritoriul lui de la 351 până la 476 d. Hr., când a căzut imperiul roman de 
apus.  Cele zece regate barbare au fost: vandalii, herulii, ostrogoţii, lombarzii, alemanii, francii, 
burgunzii, vizigoţii, suevii, anglo-saxonii.  Piatra care a nimicit împărăţiile lumii şi le-a luat locul 
este împărăţia lui Dumnezeu. 

Capitolul 7,2-8.19-27: aceleaşi patru imperii sunt reprezentate, într-o viziune avută de Daniel, 
prin fiare ieşind din mare.  Fiara a patra, imperiul roman, are zece coarne, din nou cele zece 
regate barbare.  Trei coarne au fost smulse şi au făcut loc unui corn mic.  Acest corn rosteşte 
vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu, face război cu sfinţii, se încumetă să schimbe legea şi 
are dominaţie de 1.260 de ani.  Cornul acesta mic, dezvoltat din imperiul roman, este Roma 
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religioasă catolică; în anul 533 d. Hr., împăratul Iustinian l-a declarat pe episcopul de Roma cap 
al creştinismului, decret care a fost pus în aplicare în 538 d. Hr., după expulzarea din Roma a 
vandalilor, herulilor şi ostrogoţilor.   

În cartea Apocalipsa, capitolul 13, avem o reluare a istoriei acestui corn mic, de data aceasta o 
fiară ridicându-se din mare şi având toate caracteristicile tuturor celor patru fiare din Daniel 7.  
În plus, a primit o rană de moarte, care s-a vindecat, şi tot pământul se miră după fiară.  Cele 
două date, 538 şi 1798, reprezintă momentul ascensiunii papalităţii la rang de putere 
dominantă în creştinism şi momentul când papalitatea a primit lovitura de moarte prin 
arestarea papei Pius al 6-lea de către Berthier, general al lui Napoleon.   

Vindecarea a venit mai ales după 11 februarie 1929, când dictatorul italian Benito Mussolini şi 
cardinalul Gaspari au semnat faimosul Concordat, prin care papalitatea primea din partea 
statului italian un teritoriu, o mare sumă de bani şi suveranitate, cu dreptul de a deschide 
ambasade în diferite ţări ale lumii.  De atunci, influenţa mondială a papalităţii a crescut 
neîncetat, exact cum spune Scriptura că „tot pământul se mira după fiară” (Apocalipsa 13,3).  În 
versetul 8, se spune că „toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia a căror nume n-a 
fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”  

În versetele 11-17, este descrisă o a doua fiară, care iese din pământ, având două coarne ca ale 
unui miel, dar vorbeşte ca un balaur.  Aceasta săvârşeşte minuni şi porunceşte lumii întregi să 
se închine fiarei dintâi.  În acest context, fiecărui locuitor al pământului i se cere să primească 
un semn, pe frunte sau pe mână.  Numai aceştia pot cumpăra sau vinde, iar împotriva 
disidenţilor se emite un decret de moarte.  Un studiu mai atent dovedeşte că această fiară, care 
se ridică din pământ, capabilă să poruncească lumii întregi, este Statele Unite ale Americii.  O 
colaborare are loc la finele istoriei între Statele Unite şi papalitate pentru impunerea semnului 
fiarei.  Care este acest semn al fiarei?  

Semnul fiarei nu este altceva decât opusul semnului lui Dumnezeu, revelat în următoarele patru 
texte:                                                                                                                                                                         

(01) „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii 
voştri un semn, după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc” (Exodul 31,13).  

(02) „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul 
cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat” (versetul 17).                                        

(03) „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt 
Domnul, care-i sfinţesc” (Ezechiel 20,12).                                                                                                         

(04) „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru!”  (Versetul 20)  

Dumnezeu declară astfel că Sabatul este semnul Său veşnic, care face legătura dintre El şi 
poporul Său, un semn al sfinţirii.  Un semn sau sigiliu arată astfel:  

 Abraham Lincoln (numele) 
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 Preşedinte (al) (titlul) 

 Statelor Unite ale Americii (teritoriul de exercitare a autorităţii)  

În Exodul 20,11, se spune: „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce 
este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a 
sfinţit-o.”  Aici avem, conform tiparului de mai înainte: 

 Domnul (numele) 

 Creator (al) (titlul) 

 Cerurilor şi pământului (teritoriul de exercitare a autorităţii).   

Observaţi că Sabatul este un sigiliu, este semnul cel veşnic al lui Dumnezeu.  Că semn în 
contextul acesta este tot una cu o pecete sau un sigiliu, reiese cu siguranță din Romani 4,11, 
unde apostolul Pavel zice despre Avraam: „Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete 
a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur.”                                            
Semn = pecete   

Dar semnul fiarei?  Este opusul semnului lui Dumnezeu, este surogatul, este sabatul cel fals, 
ziua întâi a săptămânii.  Chiar aşa zice şi Biserica Romano-Catolică:                                                              

(01) „Întrebare: Cum poţi dovedi că biserica are putere să instituie sărbători sau zile sfinte?                                                                                                                                                                                           
Răspuns: Prin chiar faptul schimbării Sabatului în duminică.”  (Un rezumat al doctrinei catolice, 
de Henry Tuberville, pagina 58)                                                                                                                                          

(02) „Întrebare: Ai şi alt mod de a dovedi că biserica are putere să instituie sărbători şi 
precepte?                                                                                                                                                            
Răspuns: Dacă nu ar avea această putere, atunci ea nu ar fi înlocuit ţinerea sâmbetei, a şaptea 
zi, prin duminică, prima zi a săptămânii, pentru care nu există nicio autoritate scripturistică.”  
(Un catechism doctrinar, de Stephen Keenan, pagina 174)                                                                           

(03) „Desigur că Biserica Catolică susţine că schimbarea a fost actul ei. . . .  Şi actul este un semn 
al puterii şi autorităţii sale eclesiastice în chestiuni religioase.”  (Scrisoare, 28 octombrie 1895, 
de la C.F. Thomas)                                                                                                                                                      

(04) „Duminica este semnul autorităţii noastre. . . .  Biserica este mai presus de Biblie şi această 
schimbare a păzirii Sabatului este o dovadă a acestui fapt.”  (Catholic Record/ Raportul catolic, 1 
septembrie 1923)   

Până acum, nimeni nu a primit semnul fiarei.  Duminica este menţionată de Biserica Romano-
Catolică drept semn al autorităţii sale, un semn potenţial, dar autoritatea sa va fi manifestată 
pe deplin numai când adorarea duminicii va fi impusă prin lege pe plan mondial, când se va 
organiza un boicot economic şi se va da decret de moarte contra împotrivitorilor.  Atunci şi 
numai atunci duminica va deveni ceea ce în Apocalipsa 13,16.17 se numeşte semnul fiarei, pus 
pe frunte sau pe mână.  Fiecare va avea de ales între 
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 Semnul lui Dumnezeu – Sabatul zilei a şaptea 

           sau 

 Semnul fiarei – sabatul fals, ziua întâi, prin forţa legii 

Legea lui Dumnezeu sau legea oamenilor, autoritatea divină sau autoritatea muritorilor – avem 
de ales, ori ascultare de Dumnezeu şi viaţa veşnică, ori ascultare de voinţa oamenilor care se 
ridică mai presus de Dumnezeu şi pierzare pentru totdeauna.  Aşa ne-a îndrumat sfântul apostol 
Petru: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi 
decât de Dumnezeu” (Fapte 4,19).  Aceasta era poziţia întregii biserici: „Petru şi apostolii 
ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: ‚Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!’”  
(5,29) 

Iată care sunt urmările alegerii greșite, acceptarea semnului fiarei și respingerea semnului lui 
Dumnezeu: „Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ.  Și o rană rea și dureroasă i-a 
lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei” (Apocalipsa 16,2).  Este 
vorba despre prima dintre cele șapte plăgi; acestea îi lovesc numai pe cei ce au primit semnul 
fiarei.  Iată și un avertisment foarte serios dat înainte de a se ajunge acolo: „Dacă se închină 
cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în 
pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului.  Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor.  Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine 
primește semnul numelui ei!”  (14,9-11)   

Care va fi însă situația primitorilor semnului lui Dumnezeu?  Iată răspunsul: „Și am văzut un alt 
înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu.  El a 
strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: 
,Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea 
slujitorilor Dumnezeului nostru!’”  (Apocalipsa 7,2.3).  „Și am văzut ca o mare de sticlă 
amestecată cu foc; și, pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii 
fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei.  Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, 
și cântarea Mielului.  Și ziceau: ,Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule 
atotputernice!  Drepte și adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor!’”  (15,2.3)   

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

În Marcu 2,27, Isus a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat” (compară 
cu 1 Corinteni 11,9), subliniind astfel obligativitatea Sabatului pentru toţi urmaşii lui Adam.  Din 
Grădina Edenului, oamenii au moştenit căsătoria şi Sabatul, amândouă fiind instituţii 
dumnezeieşti care trebuie să fie respectate. 

După ieşirea din Egipt, Dumnezeu le-a dat israeliţilor un calendar de sărbători, unele zile fiind 
sabate ceremoniale, numite „sabatul vostru” (Leviticul 23,32), în timp ce ziua a şaptea este 
„Sabatul Domnului”.  Au fost şapte sabate anuale: (1) prima zi a Sărbătorii Azimilor (Leviticul 
23,7); (2) ultima zi a Sărbătorii Azimilor (versetul 8); (3) Ziua Cincizecimii (versetele 15-21);      
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(4) Ziua Trâmbiţelor (versetele 24 şi 25); (5) Ziua Ispăşirii (versetele 27-32); (6) prima zi a 
Sărbătorii Corturilor (versetele 34 şi 35); (7) ultima zi a Sărbătorii Corturilor (versetul 36).  
Acestea s-au împlinit în moartea lui Isus (Matei 27,50.51; Ioan 1,29; Evrei 10,1; Romani 14,5.6), 
nemaifiind necesare.  În Leviticul 23,37.38, se distinge între aceste sabate şi Sabatele Domnului. 

Ziua Domnului din Apocalipsa 1,10 nu era alta decât Sabatul Domnului (Exodul 20,10; Isaia 
58,13; Marcu 2,28).  În Evrei 4,7, se spune că „El hotărăşte din nou o zi”; contextul arată că este 
o zi de pocăinţă, odihna promisă fiind spirituală, acceptarea lui Hristos ca Mântuitor (Matei 
11,28).  Ziua întâi a săptămânii nu este amintită niciodată în Evrei 4, dar ziua a şaptea, Sabatul, 
este amintită în versetele 4,9,10.  Ziua menţionată în Psalmul 118,24 era o zi de sărbătoare 
ebraică în care se aduceau jertfe la templu şi poporul se bucura de ea.  Tradiţiile omeneşti au 
modificat adesea Cuvântul lui Dumnezeu, dar Hristos ne trimite la ce a fost la început (Matei 
19,8; 15,3.9).  

Ziua întâi este amintită de opt ori în Noul Testament, dar niciodată nu este declarată sfântă 
(Matei 28,1; Marcu 16,1.2; Marcu 16,9; Luca 24,1; Ioan 20,1; Ioan 20,19; Fapte 20,7; 1 Corinteni 
16,2).  Istoria arată că, la 7 martie 321, împăratul roman Constantin cel Mare a legiferat 
sărbătorirea zilei întâi a săptămânii ca zi a soarelui, iar în 364 d. Hr., episcopii catolici întruniţi în 
Laodicea au declarat-o zi a Domnului.  Biserica Romano-Catolică recunoaşte cu emfază că ea a 
făcut această schimbare.   

Daniel 2,31-45 şi 7,2-8.19-27 descriu patru imperii mondiale: babilonian, medo-persan, greco-
macedonean şi roman.  Din ultimul s-a dezvoltat puterea papală, descrisă şi în Apocalipsa 13,1-
10.18 ca o fiară ieşind din mare, căreia întreaga lume îi aduce închinare, afară de cei scrişi în 
cartea vieţii Mielului.  Versetele 11-17 vorbesc despre o a doua fiară, care iese din pământ şi 
care este Statele Unite ale Americii.  Ea dă autoritate papalităţii şi porunceşte întregii lumi să i 
se închine, impunând un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă, adorarea zilei întâi a săptămânii, 
în contrast cu semnul lui Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea (Exodul 31,13.17; Ezechiel 20,12.20); 
noi trebuie însă să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni (Fapte 4,19; 5,29).  
Primitorii semnului fiarei vor suferi pedeapsa divină (Apocalipsa 16,2; 14,9-11), dar cei care 
acceptă semnul lui Dumnezeu vor moșteni împărăția cerurilor (15,2.3).     

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu 

(02) TEMA NUMĂRUL 5: UNICITATEA SABATULUI  

(03) În Marcu 2,27, Isus a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.”  
Declaraţia aceasta a devenit  

(04) clasică şi foarte clară despre universalitatea Sabatului ca zi sacră pentru toţi urmaşii lui 
Adam.   

(05) În acelaşi timp, afirmaţia aceasta arată că viaţa omului are importanţă primordială: nu 
omul a fost făcut pentru Sabat,  
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(06) ci Sabatul a fost făcut pentru om.  Aceste două realităţi, omul şi Sabatul, nu se exclud 
reciproc.  Nu avem de ales – ori omul, ori Sabatul. 

(07) Omul are neapărată nevoie de Sabat, aşa cum l-a stabilit Dumnezeu, dar Sabatul nu ar avea 
niciun sens dacă nu ar exista omul.   

(08) Unii văd aici o diminuare a însemnătăţii Sabatului, adică nu Sabatul, ci omul!  Să observăm 
un paralelism în  

(09) 1 Corinteni 11,9: „Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”   

(10) Aici nu este o eliminare, ci o includere: a fost creat bărbatul, a fost creată femeia.  Amândoi 
sunt importanţi şi sunt uniţi  

(11) prin căsătorie.  Dacă unul din ei ar dispărea, viaţa umană s-ar stinge.   

(12) Omul a fost creat în ziua a şasea, Sabatul a fost creat în ziua următoare, a şaptea, ca dar 
pentru fericirea omului. 

(13) Două mari instituţii divine au fost astfel întemeiate în săptămâna creaţiunii: căsătoria şi 
Sabatul.    

(14) Ambele au fost luate de Adam şi Eva cu ei când au părăsit Grădina Edenului.  De acolo le 
avem pe amândouă, din paradis.   

(15) Dacă, aşa cum gândesc unii, Sabatul a fost făcut numai pentru evrei, atunci de ce căsătoria 
nu este numai pentru ei?   

(16) După ieşirea israeliţilor din Egipt, Dumnezeu le-a stabilit un calendar de sărbători, unele 
zile fiind numite sabate.  

(17) Aceste sabate suplimentare urmau să fie respectate ca şi Sabatul zilei a şaptea sau aproape 
la fel.   

(18) Un astfel de sabat nu se numea „Sabatul Domnului”, ci „sabatul vostru”, aşa cum citim în 
Leviticul 23,32:    

(19) „Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat (era vorba de Ziua Ispăşirii), o zi de odihnă şi să vă 
smeriţi sufletele în ziua aceasta;  

(20) din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi sabatul vostru.”   

(21) Acestea erau sabate ceremoniale, şapte la număr şi, în fiecare an, cădeau în alte zile ale 
săptămânii, ca, de exemplu, 1 ianuarie.   

(22) Iată care erau aceste sabate:                                                                                                                         
I.  prima zi a Sărbătorii Azimilor (Leviticul 23,7);                                                                                        
II.  ultima zi a Sărbătorii Azimilor (versetul 8);  
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(23) III.  Ziua Cincizecimii sau a Primelor Roade (versetele 15-21);                                                                     
IV.  Ziua Trâmbiţelor (versetele 24 și 25); 

(24) V.  Ziua Ispăşirii (versetele 27-32);                                                                                                                  
VI.  prima zi a Sărbătorii Corturilor (versetele 34 și 35); 

(25) VII.  ultima zi a Sărbătorii Corturilor (versetul 36).   

(26) Aceste sabate suplimentare nu au fost instituite la creaţiune, nu au fost integrate în Cele 
Zece Porunci, au fost date  

(27) Israelului trupesc după ieşirea lor din Egipt şi au fost absorbite, finalizate, în moartea lui 
Isus pe cruce.   

(28) În momentul morţii Domnului Hristos, toate serviciile de la templu au încetat să fie 
necesare, aşa cum înţelegem din  

(29) Matei 27,50.51: „Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.  Şi, îndată, perdeaua 
dinlăuntrul templului  

(30) s-a rupt în două, de sus până jos . . .”.  

(31) În biserica apostolică, noii convertiţi, în majoritate evrei, se întrebau ce era de făcut cu 
acele sărbători, respectiv  

(32) cu acele sabate.  Acestea nu proveneau de la păgâni, ci fuseseră date de Dumnezeu ca 
parte din serviciul  

(33) ceremonial până la marea jertfă de pe Golgota.  Să mai fie ţinute sau nu?   

(34) Apostolul Pavel a răspuns că nu, dar nu ca un ordin militar, ci a lăsat ca fiecare să decidă 
pentru sine.   

(35) Aşa citim în Romani 14,5.6: „Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul toate 
zilele sunt la fel.   

(36) Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.  Cine face deosebire între zile pentru Domnul 
o face.   

(37) Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face.”  

(38) După crucificarea lui Hristos, zilele de lucru, 1-6, sunt egale în importanţă, nu mai există 
nicio sărbătoare în cursul lor.   

(39) Nu este afectată însă ziua Domnului, cea sfinţită din Eden.  A dispărut nu „Sabatul 
Domnului”, ci „sabatul vostru”, oricare dintre ele.   

(40) În Leviticul 23, unde sunt descrise sărbătorile ceremoniale cu sabatele respective, Domnul 
a ţinut  
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(41) să facă precizarea din versetele 37 şi 38: „Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veţi 
vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului  

(42) jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, 
fiecare lucru la ziua hotărâtă.   

(43) Afară de aceasta, să păziţi Sabatele Domnului.”   

(44) Acest text distinge Sabatele Domnului de sabatele lor.  Reţineţi faptul că jertfele de 
animale erau însoţite şi  

(45) de daruri de mâncare şi jertfe de băutură – mâncare şi băutură ca jertfe.   

(46) S-a precizat rostul acestor sărbători, cu sabatele lor anuale: ca să se aducă jertfe Domnului.   

(47) Cei care consideră că toate zilele, inclusiv Sabatul zilei a şaptea, sunt la fel, că nu are 
importanţă ce zi ţii,  

(48) dacă ţii vreuna, să se gândească la ilustraţia care urmează.   

(49) În Exodul 2,16, ni se spune că „preotul din Madian avea şapte fete”.  Şi acolo a fost găzduit 
Moise, după ce a fugit din Egipt.    

(50) Versetul 21 ne arată că omul acela „i-a dat de nevastă pe fiică-sa Sefora”, deci, una dintre 
cele şapte fiice ale acelui preot 

(51) a devenit nevasta lui Moise.  Nu toate şapte, nici măcar două.  Nu era indiferent care era 
nevasta lui Moise.   

(52) Fotografie în care vedem un mire cu mireasa lui, iar pastorul le vorbeşte 

(53) Fotografie în care mirele şi mireasa sunt însoţiţi de şase domnişoare  

(54) Fotografie în care mirele şi mireasa sunt gata să pornească singuri în viaţă 

(55) Nu orice zi are acelaşi statut, ci una dintre ele, o anumită zi, care este ziua a şaptea, a fost 
binecuvântată şi sfinţită de Dumnezeu.  Celelalte, nu. 

(56) Un text care le dă unora bătaie de cap este cel din Coloseni 2,16.17: „Nimeni dar să nu vă 
judece cu privire la mâncare        

(57) sau băutură (le-aţi văzut, aduse împreună cu jertfele) sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu 
privire la o lună nouă sau  

(58) cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.”  

(59) Ce avem aici?  Mâncare, băutură, o zi de sărbătoare, o lună nouă, o zi de sabat.  Acestea 
formează un pachet, merg mână în mână  
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(60) şi sunt considerate umbră.  Niciodată Sabatul zilei a şaptea nu a fost destinat să fie o 
umbră, ci o zi de odihnă, de bucurie,   

(61) o zi de părtăşie cu Dumnezeu.  Deci, acestea „sunt umbra lucrurilor viitoare”, dar „trupul 
este al lui Hristos”.  

(62) Întâlnim, astfel, umbră şi realitate, umbră şi trup, serviciile ceremoniale şi împlinirea lor în 
Hristos.   

(63) Arătând către Hristos, Ioan Botezătorul a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii!”  (Ioan 1,29)  

(64) Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă această umbră, adică totalitatea serviciilor 
templului, ţintind spre moartea lui Hristos,  

(65) să citim textul din Evrei 10,1: „În adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu 
înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate 

(66) niciodată, prin aceleaşi jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să-i facă desăvârşiţi pe 
cei ce se apropie.” 

(67) Observaţi, jertfele de animale erau o umbră, o oglindire a jertfei lui Hristos, adevăratul Miel 
al lui Dumnezeu, care  

(68) ridică păcatul lumii.  În acea umbră dispărută, se includeau sărbătorile cu sabatele lor 
anuale.          

(69) În Apocalipsa 1,10, apostolul Ioan ne informează că „în ziua Domnului eram în Duhul”. 

(70) În originalul grecesc, „în ziua Domnului” este en te kuriake hemera – primele două cuvinte 
însemnând „în”,      

(71) iar ultimele două – „domneasca zi” sau „ziua Domnului”.   

(72) Acest text exprimă două lucruri:                                                                                                                    
I.  era „ziua Domnului”;                                                                                                                                                                                 
II.  apostolul era „în Duhul”. 

(73) Textul acesta nu ne spune care este ziua Domnului, ci autorul porneşte de la considerentul 
că lucrul acesta este clar pentru cititori.    

(74) Unii oameni s-au apucat să spună ei care este acea zi a Domnului, după părerea şi plăcerea 
lor.  

(75) Nu putem însă să forţăm un text să spună ce vrem noi.  Ioan era apostol şi era evreu, ca toţi 
apostolii.   

(76) El ştia foarte bine care este ziua Domnului, iar cititorii, de asemenea, ştiau foarte bine acest 
lucru.   
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(77) Ca să aflăm care este ziua Domnului amintită în acest loc, avem nevoie de alte texte, care 
chiar ne spun  

(78) care este ziua Domnului, fără să inventăm noi ceva.   

(79) Exodul 20,10: „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumnezeului 
tău.”   

(80) Nicio altă zi a săptămânii, în afară de ziua a şaptea, nu a fost vreodată numită în Biblie „ziua 
Domnului”.   

(81) Isaia 58,13: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă . . .”  

(82) Marcu 2,28: „Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”     

(83) Orice om de bună credinţă va înţelege din aceste texte care este ziua Domnului – Sabatul 
zilei a şaptea a săptămânii,  

(84) sâmbăta, şi va înţelege că „ziua Domnului”, în care Ioan era „în Duhul”, era ziua pe care el o 
respectase întotdeauna  

(85) ca zi sfântă a Domnului, ziua a şaptea a săptămânii, Sabatul Domnului, sâmbăta!  

(86) Să ne ocupăm acum de un alt text mult răstălmăcit, Evrei 4,7: „El hotărăşte din nou o zi.”   

(87) Un incident în avion în Australia pe ruta Brisbane-Melbourne. 

(88) E riscant să înţelegi altceva decât ce s-a zis.  Mai ales în cazul acestui text: „El hotărăşte din 
nou o zi.” 

(89) Care este ziua aceea?  Pot să zic luni?  Pot să zic joi?  Nu, pentru că textul nu pomeneşte 
nicio zi a săptămânii.   

(90) Nici nu este vorba despre o anumită zi a săptămânii.   

(91) Înainte de a desluşi textul amintit, să-l cităm pe altul, Psalmul 118,22-24: „Piatra pe care au 
lepădat-o zidarii  

(92) a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.  Domnul a făcut lucrul acesta şi este o 
minunăţie înaintea ochilor noştri.   

(93) „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!”      

(94) Nici în textul acesta nu ni se dă vreo explicaţie despre „ziua pe care a făcut-o Domnul”.    

(95) Era o zi de sărbătoare la templul din Ierusalim şi israeliţii se bucurau de ea.  Fiţi siguri, era o 
sărbătoare ebraică.   
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(96) Înapoi la textul din Evrei 4,7: „El hotărăşte din nou o zi.”  Care este ziua aceea pe care o 
hotărăşte Domnul? 

(97) E bine să citim textul acesta în întregime: „El hotărăşte din nou o zi, ‚astăzi’, zicând, în 
David, după atâta vreme, 

(98) cum s-a spus mai sus, ‚astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!’”   

(99) Care este, deci, ziua pe care o hotărăşte Dumnezeu aici?  Este astăzi, nu mâine, nu 
poimâine.  Astăzi, acceptaţi chemarea Sa  

(100) la pocăinţă.  E o zi de pocăinţă, un termen, o şansă, o ocazie de har, nu o zi de odihnă 
săptămânală, alta decât cea stabilită de Dumnezeu.   

(101) R O M Â N I A ! 

(102) Nicio zi a săptămânii nu este amintită în Evrei 4,7, nici măcar sâmbăta, Sabatul Domnului.   

(103) „El hotărăşte din nou o zi”, care nu este nici sâmbăta, nici duminica, nici miercurea!   

(104) Sau poate fi oricare dintre zilele săptămânii, o zi de întoarcere la Dumnezeu: Astăzi!  Nu 
amâna!  Şi acelaşi îndemn îl dau eu acum.         

(105) Nu în versetul 7, dar în alte versete din Evrei 4, este amintit Sabatul zilei a şaptea:  

(106) Versetul 4: „Căci într-un loc, a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ‚Dumnezeu S-a odihnit în 
ziua a şaptea de toate lucrările Lui.’”   

(107) Versetul 9: „Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.”   

(108) O traducere exactă ar fi: „Rămâne, deci, o odihnă de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.”  

(109) Aici a fost folosit cuvântul grecesc sabbatismos, care înseamnă o odihnă de Sabat sau 
odihnă sabatică.   

(110) Traducerea „ca cea de Sabat” nu este conformă cu originalul.   

(111) Versetul 10: „Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a 
odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.”   

(112) În Matei 11,28, Hristos a zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 
odihnă.” 

(113) Aceasta nu este o odihnă săptămânală, ci este odihna mântuirii, pe care Hristos o oferă 
păcătoşilor.   

(114) Cel care intră în această odihnă spirituală, deci cine devine creştin, „se odihneşte şi el de 
lucrările lui,  
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(115) cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.”  Şi cum S-a odihnit?  După şase zile de lucru, 
în ziua a şaptea.   

(116) Oamenii care primesc odihna mântuirii date de Hristos se vor odihni aşa cum S-a odihnit 
Dumnezeu la creaţiune!   

(117) Cei care primesc creştinismul, creştinii, se odihnesc sâmbăta!  Ca Dumnezeu la 
creaţiune!!!  

(118) Unii farisei L-au întrebat pe Isus (vezi Matei 19,3-9) dacă îi este îngăduit unui bărbat să-şi 
lase nevasta pentru orice pricină.   

(119) În favoarea liberalizării divorţului, ei aduceau o regulă stabilită în timpul lui Moise,  

(120) care permitea despărţirea, bărbatul dându-i soţiei sale o carte de despărţire.   

(121) Isus le-a arătat că din pricina împietririi inimii lor a îngăduit Moise divorţul în aşa condiţii 
(versetul 8), „dar de la început n-a fost aşa.”   

(122) Normal este ce a fost de la început, ce a hotărât Dumnezeu, în orice privinţă, inclusiv 
privitor la ziua de odihnă!  

(123) Din cele raportate de evanghelişti, constatăm că Isus nu a pomenit niciodată ziua întâi a 
săptămânii, în predici sau în discuţii. 

(124) În Noul Testament, există numai opt texte care amintesc în mod fugar ziua întâi a 
săptămânii, arătând doar ce evenimente  

(125) au avut loc în ea, dar niciodată nu o numesc sfântă sau binecuvântată.  Iată aceste opt 
texte:   

(126) I.  Matei 28,1: „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a 
săptămânii, 

(127) Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.”   

(128) II.  Marcu 16,1.2: „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui 
Iacov şi Salome, au cumpărat 

(129) miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.  În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la 
mormânt dis-de-dimineaţă, 

(130) pe când răsărea soarele.”  

(131) III.  Marcu 16,9: „Isus, după ce a înviat în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai 
întâi Mariei Magdalenei.”   

(132) IV.  Luca 24,1: „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au 
venit la mormânt dis-de-dimineaţă  
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(133) şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.”  

(134) V.  Ioan 20,1: „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la 
mormânt,  

(135) pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.”   

(136) VI.  Ioan 20,19: „În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde 
erau adunaţi ucenicii 

(137) erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor şi le-a zis: ‚Pace vouă!’”  

(138) VII.  Fapte 20,7: „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea.  
Pavel, care trebuia să plece  

(139) a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.”   

(140) VIII.  1 Corinteni 16,2: „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă 
ce va putea,  

(141) după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.”   

(142) În Geneza 2,1-3, ni se spune că, după crearea lumii în şase zile, Dumnezeu S-a odihnit în 
ziua a şaptea, a binecuvântat-o  

(143) şi a sfinţit-o.  Dacă ar fi lipsi versetul 3, nu am avea informaţia că Dumnezeu  

(144) a binecuvântat şi a sfinţit ziua a şaptea.  Am şti doar că S-a odihnit în ea.   

(145) Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi să tragem următoarea concluzie: „Dacă Dumnezeu S-a 
odihnit în ziua a şaptea,      

(146) înseamnă că aşa trebuie să facem şi noi.”   

(147) Nu pe o deducţie omenească se bazează alegerea zilei de odihnă, ci pe porunca precisă a 
lui Dumnezeu, Creatorul.   

(148) Dacă ar fi trebuit să fie făcută o schimbare a zilei de odihnă din ziua a şaptea în ziua întâi, 
ar fi existat un text  

(149) care să spună cam aşa: „Isus S-a odihnit în ziua întâi a săptămânii, a binecuvântat-o şi a 
sfinţit-o.”   

(150) Nu există o astfel de declaraţie şi nici măcar nu ni se sugerează vreo modificare de acest 
fel.   

(151) Porunca a patra, care este porunca Sabatului, este foarte amănunţită, arătând cât timp 
trebuie lucrat şi care, când să ne odihnim şi cât.   
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(152) De asemenea, se precizează că membrii de familie, lucrătorii, străinii, ba chiar şi vitele 
trebuie să se odihnească.   

(153) Nu s-a lăsat nicio portiţă deschisă pentru speculaţii omeneşti.   

(154) Dacă ar fi fost necesar un transfer al sanctităţii de la ziua a şaptea la ziua întâi, ar fi trebuit 
să existe  

(155) în Noul Testament un text care să spună aşa: „Întrucât Hristos a înviat din morţi în ziua 
întâi a săptămânii, Dumnezeu a hotărât  

(156) ca toţi creştinii să se odihnească în această zi şi să o sfinţească, încetând a mai ţine ziua a 
şaptea a săptămânii.”   

(157) Mai mult, pentru că Dumnezeu a scris porunca a patra, împreună cu celelalte, cu mâna Sa 
în piatră şi a rostit-o,  

(158) împreună cu celelalte, cu glas tare, pe Muntele Sinai, în auzul unei naţiuni întregi, 
abrogarea ei trebuia să fie făcută  

(159) în condiţii asemănătoare.  Nu ştim nimic de aşa ceva.  Nu avem nicio poruncă scrisă care 
să legifereze o astfel de schimbare.   

(160) Dar o schimbare s-a făcut, nu de Dumnezeu, ci de oameni, iar astfel de schimbări Hristos 
le-a condamnat cu hotărâre 

(161) prin cuvintele rostite cu sute de ani mai înainte către farisei:  

(162) „Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre” (Matei 15,6).    

(163) „Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni. . . .  Aţi desfiinţat 
frumos porunca lui Dumnezeu,  

(164) ca să ţineţi datina voastră” (Marcu 7,8.9).  

(165) Cine s-a încumetat să se amestece în legea lui Dumnezeu şi să facă schimbări?   

(166) Pentru a avea un răspuns sigur şi nu unul pripit, trebuie să consultăm istoria şi profeţia 
biblică.   

(167) Mai întâi – istoria  

(168) În ziua de 7 martie 321, împăratul roman Constantin cel Mare a dat un decret prin care 
declara ziua întâi a săptămânii   

(169) „prea cinstita zi a soarelui” şi cerea locuitorilor imperiului să onoreze ziua aceea, mai întâi 
orăşenii, mai târziu toată lumea.   

(170) Iată cum descrie Encyclopaedia Britannica (ediţia a 11-a, articolul „Sunday”) acest decret:   
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(171) „Cea mai veche recunoaştere a observării zilei soarelui ca obligaţie legală este o 
constituţie a lui Constantin  

(172) din anul 321 d. Hr., decretând ca toate tribunalele, locuitorii din oraşe şi magazinele să se 
repauzeze  

(173) în ziua soarelui (Venerabili Die Solis), cu o excepţie în favoarea celor angajaţi în muncile 
agricole.”   

(174) „Legislaţia lui Constantin nu avea, probabil, nicio legătură cu creştinismul; se pare, din 
contra, că împăratul,  

(175) în rolul său de Pontifex Maximus, doar adăuga ziua soarelui, a cărei adorare era atunci în 
mod ferm sabilită în imperiul roman,  

(176) la celelalte zile obişnuite ale calendarului sacru.”  (Hutton Webster, Ph.D., Ziua de odihnă, 
pp. 122,123)   

(177) „Serbarea duminicii este de origine păgână.  Ea este numită în diferite limbi ‚ziua 
soarelui’:  

(178) Sonntag în germană, Sunday în engleză, Dies Solis la romani.   

(179) Apoi, istoria confirmă că: ‚Adorarea soarelui este una din cele mai vechi forme ale 
idolatriei,  

(180) care se găsea la popoarele cele mai de seamă din vechime.  Vechiul cult al soarelui este 
dovedit prin nenumăratele  

(181) reprezentări din templele şi monumentele din Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Fenicia, Grecia 
şi Roma. . . .  

(182) Ra, Isis, Osiris, Baal, Mitras, Hercules, Apolo şi Jupiter sunt zeităţi păgâne care reprezentau 
soarele şi luna.’”   

(183) (Ioan Maurer, în broşura Din examenele vieţii: SABATUL, Colecţia LUMINA, Stuttgart, p. 
15, citând din Istoria Sabatului, p. 312)  

(184) În jurul anului 364 d. Hr., episcopii catolici întruniţi în Conciliul de la Laodicea au declarat 

(185) ziua întâi a săptămânii „ziua Domnului”, în amintirea învierii Lui. 

(186) Aceasta a fost spărtura în legea lui Dumnezeu, despre care am mai amintit.  Iată ce zic 
diferite surse catolice  

(187) despre înlocuirea Sabatului biblic cu ziua întâi a săptămânii ca „zi a Domnului”:  

(188) „Puteţi să citiţi Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi nu veţi găsi un singur rând care să 
aprobe sfinţirea duminicii.   
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(189) Scripturile cer păzirea religioasă a sâmbetei, zi pe care noi nu o sfinţim niciodată.”   

(190) (Cardinalul Gibbons, Credinţa părinţilor noştri, ediţia 1893, p. 111) 

(191) „Duminica este o instituţie catolică şi pretenţia păzirii ei poate fi susţinută numai pe baza 
principiilor catolice. . . .   

(192) De la începutul până la sfârşitul Scripturii, nu există un singur pasaj care să autorizeze 
transferul  

(193) închinării publice săptămânale de la ultima zi a săptămânii la prima.”  („Presa catolică”, 
Sydney, 25 august 1900)  

(194) „Întrebare: Care este ziua de Sabat?  Răspuns: Sâmbăta este ziua de Sabat.  Întrebare: 
Atunci noi de ce observăm duminica   

(195) în loc de sâmbătă?  Răspuns: Noi observăm duminica în loc de sâmbătă pentru că Biserica 
Catolică a transferat  

(196) solemnitatea de la sâmbătă la duminică.”  (Peter Geiermann, Catechismul convertitului la 
doctrina catolică, ediţia 1977, p. 50) 

(197) „Raţiunea şi bunul simţ cer acceptarea uneia sau alteia dintre aceste alternative: ori 
protestantismul şi sfinţirea sâmbetei,  

(198) ori catolicismul şi sfinţirea duminicii.  Compromisul este imposibil.”   

(199) („Revista trimestrială catolică americană”, ianuarie 1883)  

(200) „Este bine să le amintim prezbiterienilor, baptiştilor, metodiştilor şi altor creştini că Biblia 
nu-i susţine în niciun fel  

(201) în păzirea duminicii.  Duminica este o instituţie a Bisericii Romano-Catolice şi cei care 
păzesc această zi 

(202) păzesc o poruncă a Bisericii Catolice.”  (P. Brady, 18 martie 1903)  

(203) „Dat fiind faptul că sâmbăta, nu duminica, este specificată în Biblie, nu este curios că 
necatolicii, care pretind  

(204) că îşi iau religia direct din Biblie şi nu de la biserică, observă duminica în loc de sâmbătă?   

(205) Da, într-adevăr, aceasta este inconsecvenţă. . . .  (Obiceiul observării duminicii) se bazează 
pe autoritatea Bisericii Catolice  

(206) şi nu pe un explicit text din Biblie.  Acea observare rămâne ca o amintire despre Biserica 
Mamă, de care s-au desprins sectele   
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(207) necatolice – ca un băiat care fuge de acasă, dar mai păstrează în buzunarul lui o fotografie 
a mamei  

(208) sau o şuviţă din părul ei.”  (Credinţa milioanelor, ediţie revizuită, 1974, pp. 400,401, de 
John O’Brien)  

(209) „În toate manualele oficiale, protestanţii pretind că religia lor se întemeiază pe Biblie, că 
ei resping tradiţia,  

(210) care nu poate fi nici măcar o parte a normei lor de credinţă.  Dar nu există niciun loc în 
Noul Testament  

(211) în care să se declare în mod lămurit că Hristos a schimbat ziua de închinare din sâmbătă în 
duminică.  Şi, totuşi,  

(212) protestanţii, cu excepţia adventiştilor de ziua a şaptea, păzesc duminica. . . .  

(213) Prin păzirea duminicii, protestanţii ascultă de tradiţie.”  („Vizitatorul nostru de duminică”, 
11 iunie 1950) 

(214) „Biserica a transferat păzirea Sabatului în ziua duminicii, prin autoritatea de drept divin, 
infailibil,  

(215) dat de Întemeietorul ei, Isus Hristos.  Protestanţii, care pretind că Biblia este singura lor 
călăuză, n-au nicio justificare  

(216) pentru păzirea duminicii.  În această privinţă, adventiştii de ziua a şaptea 

(217) sunt singurii protestanţi consecvenţi.”  („Buletinul Catolic”, nr. din 14 august 1942, p. 4)   

(218) „Dacă te uiţi la Biblie ca la o autoritate pentru păzirea zilei de duminică, n-o vei găsi.  Este 
bine să le amintim  

(219) prezbiterienilor, metodiştilor, baptiştilor şi tuturor celorlalţi creştini din afara Bisericii 
Mamă, că Biblia nu-i sprijină  

(220) pe ei nicăieri în păzirea duminicii.  Adventiştii de ziua a şaptea sunt singurii care aplică în 
mod corespunzător  

(221) termenul ‚Sabat’, pentru că ei păzesc ziua a şaptea şi nu prima zi, ca zi de odihnă.”  
(„Clifton Tracts”, vol. IV, p. 15)    

(222) „Adventismul îi va capta pe toţi protestanţii credincioşi, care sunt hotărâţi şi consecvenţi 
faţă de premisa  

(223) că Biblia şi numai Biblia trebuie să fie regula credinţei şi practicii lor.”  (P. Hull, „America”, 
4 iulie 1925)  

(224) Vom vedea acum ce spune profeţia biblică despre schimbarea Sabatului în duminică.   
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(225) În cartea profetului Daniel, avem o descoperire dumnezeiască repetată cu privire la 
mersul  

(226) evenimentelor lumii.  Capitolul 2,31-45: împăratul babilonian Nebucadneţar a avut 

(227) un vis pe care l-a uitat.  Daniel a primit de la Dumnezeu informaţia despre acel vis şi  

(228) i-a spus împăratului atât visul cât şi explicaţia lui.  În vis, împăratul a văzut un uriaş chip 
umanoid,  

(229) al cărui cap era de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, 
fluierele picioarelor de fier, picioarele –  

(230) parte de fier şi parte de lut.  O piatră uriaşă s-a desprins din munte şi a pulverizat statuia,  

(231) care a dispărut, dar piatra a crescut şi a umplut tot pământul. 

(232) Chipul visat de Nebucadneţar apare în animaţie. 

(233) Explicaţia dată: cele patru părţi ale chipului preînchipuiau, în ordine, imperiile:  

(234) babilonian, medo-persan, greco-macedonean, roman.   

(235) Ultimul a fost înlocuit cu zece regate barbare care s-au constituit pe teritoriul lui de la 351 
până la 476 d. Hr.,  

(236) când a căzut imperiul roman de apus.  Cele zece regate barbare au fost următoarele:  

(237) vandalii, herulii, ostrogoţii, lombarzii, alemanii, francii, burgunzii, vizigoţii, suevii, anglo-
saxonii.   

(238) Piatra care a nimicit împărăţiile lumii şi le-a luat locul este împărăţia lui Dumnezeu. 

(239) Capitolul 7,2-8.19-27: aceleaşi patru imperii sunt reprezentate prin fiare ieşind din mare, 
într-o viziune avută de Daniel.   

(240) Fiara a patra, imperiul roman, are zece coarne, din nou cele zece regate barbare.   

(241) Trei coarne au fost smulse şi au făcut loc unui corn mic.  Acest corn rosteşte vorbe de hulă 
împotriva lui Dumnezeu, 

(242) face război cu sfinţii, se încumetă să schimbe legea şi are dominaţie de 1260 de ani. 

(243) Cornul acesta mic, dezvoltat din imperiul roman, este Roma religioasă catolică; în anul 
533 d. Hr., împăratul Iustinian   

(244) l-a declarat pe episcopul de Roma cap al creştinătății, iar acel decret a fost pus în aplicare 
în anul 538 d. Hr.,  

(245) după expulzarea din Roma a vandalilor, herulilor şi ostrogoţilor.   
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(246) În cartea Apocalipsa, capitolul 13, avem o reluare a istoriei acestui corn mic, de data 
aceasta  

(247) o fiară ridicându-se din mare şi având caracteristicile tuturor celor patru fiare din Daniel 7.  

(248) În plus, această fiară a primit o lovitură de moarte, care s-a vindecat, şi tot pământul se 
miră după fiară.   

(249) Cele două date, 538 şi 1798, reprezintă momentul ascensiunii papalităţii la rang de putere 
dominantă în creştinism şi în Europa 

(250) şi momentul când papalitatea a primit lovitura de moarte 

(251) prin arestarea papei Pius al 6-lea de către Berthier, un general al lui Napoleon.   

(252) Vindecarea a venit mai ales după 11 februarie 1929, când dictatorul italian Benito 
Mussolini şi cardinalul Gaspari  

(253) au semnat faimosul Concordat, prin care papalitatea primea din partea statului italian 

(254) un teritoriu, o mare sumă de bani şi suveranitate, cu dreptul de a deschide ambasade în 
diferite ţări ale lumii.      

(255) De atunci, influenţa mondială a papalităţii a crescut neîncetat, exact cum spune Scriptura 
că „tot pământul se mira după fiară” 

(256) (Apocalipsa 13,3).  În versetul 8, se spune că „toţi locuitorii pământului i se vor închina, 
toţi aceia  

(257) al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost 
junghiat.”   

(258) În versetele 11-17, este descrisă o a doua fiară, care iese din pământ, având două coarne 
ca ale unui miel,  

(259) dar vorbind ca un balaur.  Aceasta săvârşeşte minuni şi porunceşte lumii întregi să se 
închine fiarei dintâi.   

(260) În acest context, fiecărui locuitor al pământului i se cere să primească un semn, pe frunte 
sau pe mână.   

(261) Numai aceştia pot cumpăra sau vinde, iar împotriva disidenţilor se emite un decret de 
moarte.   

(262) Un studiu mai amănunţit dovedeşte că această fiară, care se ridică din pământ, capabilă  

(263) să poruncească lumii întregi, este această ţară: Statele Unite ale Americii.  

(264) Care este acest semn al fiarei?  
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(265) O colaborare are loc la finele istoriei între Statele Unite şi papalitate, pentru impunerea 
semnului fiarei.  

(266) Semnul fiarei nu este altceva decât opusul semnului lui Dumnezeu, iar semnul lui 
Dumnezeu este revelat în următoarele patru texte:  

(267) I.  Exodul 31,13: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine 
şi voi şi urmaşii voştri  

(268) un semn, după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.”   

(269) II.  Exodul 31,17: „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile 
a făcut Domnul  

(270) cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”  

(271) III.  Ezechiel 20,12: „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru 
ca să ştie  

(272) că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.” 

(273) IV.  Ezechiel 20,20: „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi,  

(274) ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”   

(275) Dumnezeu declară astfel că Sabatul este semnul Său veşnic, care face legătura dintre El şi 
poporul Său, un semn al sfinţirii. 

(276) Un semn sau sigiliu arată astfel: Abraham Lincoln (numele); Preşedinte al (titlul); Statelor 
Unite ale Americii (teritoriul de exercitare a autorităţii).  

(277) În Exodul 20,11, se spune: „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi 
tot ce este în ele,  

(278) iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a  
sfinţit-o.” 

(279) Aici avem, conform tiparului de mai înainte:  

(280) Domnul (numele); Creator al (titlul); Cerurilor şi pământului (teritoriul de exercitare a 
autorităţii).   

(281) Observaţi că Sabatul este un sigiliu, el este semnul cel veşnic al lui Dumnezeu. 

(282) Dar semnul fiarei?  Este opusul semnului lui Dumnezeu, este surogatul, este sabatul cel 
fals, ziua întâi a săptămânii.           

(283) Chiar aşa zice Biserica Romano-Catolică:  
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(284) I.  „Întrebare: Cum poţi dovedi că biserica are putere să instituie sărbători sau zile sfinte?  
Răspuns: Prin chiar faptul 

(285) schimbării Sabatului în duminică.”  (Un rezumat al doctrinei catolice, de Henry Tuberville, 
p. 58)  

(286) II.  „Întrebare: Ai şi alt mod de a dovedi că biserica are putere să instituie sărbători şi 
precepte?   

(287) Răspuns: Dacă nu ar avea această putere, atunci ea nu ar fi înlocuit ţinerea sâmbetei, a 
şaptea zi, prin duminică, prima zi 

(288) a săptămânii, pentru care nu există nicio autoritate scripturistică.”  (Un catechism 
doctrinar, de Stephen Keenan, p. 174)  

(289) III.  „Desigur că Biserica Catolică susţine că schimbarea a fost actul ei. . . .  Şi actul este un 
semn 

(290) al puterii şi autorităţii sale eclesiastice în chestiuni religioase.”   

(291) (Scrisoare, 28 octombrie 1895, de la C.F. Thomas)  

(292) IV.  „Duminica este semnul autorităţii noastre. . . .  Biserica este mai presus de Biblie, şi 
această schimbare    

(293) a păzirii Sabatului este o dovadă a acestui fapt.”  (Raportul catolic, 1 septembrie 1923)  

(294) Până acum, nimeni nu a primit semnul fiarei.  Duminica este menţionată de Biserica 
Romano-Catolică drept semn al autorităţii  

(295) sale, un semn potenţial, dar autoritatea sa se va manifesta pe deplin numai  

(296) când adorarea duminicii va fi impusă prin lege pe plan mondial, la iniţiativa Statelor Unite 
ale Americii. 

(297) Atunci şi numai atunci duminica va deveni ceea ce în Apocalipsa 13,16.17 se numeşte 
semnul fiarei,   

(298) pus pe frunte sau pe mână.   

(299) Fiecare individ va avea de ales între  

(300) semnul lui Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea, şi 

(301) semnul fiarei – sabatul fals, ziua întâi, impus prin forţa legii!  

(302) Legea lui Dumnezeu şi legea oamenilor, autoritatea divină şi autoritatea muritorilor!  

(303) Avem de ales: ori ascultare de Dumnezeu şi viaţa veşnică,  
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(304) ori ascultare de voinţa oamenilor care se ridică mai presus de Dumnezeu şi pierzare 
pentru totdeauna!  

(305) Aşa ne-a îndrumat sfântul apostol Petru:   

(306) Fapte 4,19: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu  

(307) să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.”   

(308) Fapte 5,29: „Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis:  

(309) ‚Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!’”   

(310) TEMA URMĂTOARE: RESPECTAREA SABATULUI   

D. MICROSINTEZĂ 

Sabatul făcut pentru om, Marcu 2,27; 1 Corinteni 11,9 – femeia făcută pentru bărbat; două 
instituţii dumnezeieşti stabilite în Eden; „Sabatul Domnului” şi „sabatul vostru”; cele 7 sabate 
ceremoniale; zilele de lucru sunt la fel, potrivit cu Pavel; 7 fiice ale preotului din Madian; 
Coloseni 2,16.17 – legea umbră; Apocalipsa 1,10 – ziua Domnului; texte care arată care este 
ziua Domnului; Evrei 4,7, „El hotărăşte din nou o zi”; înţelegere greşită, eu în avionul spre 
Melbourne; Psalmul 118,22-24; ROMÂNIA; Sabatul e amintit în Evrei 4,4.9.10, niciodată ziua 
întâi; aceea este o zi de pocăinţă, o ocazie nouă; cele 8 texte din Noul Testament care amintesc 
ziua întâi; Geneza 2,1-3 ne dă o informaţie clară despre Sabat, nu ne lasă să deducem noi ceva; 
cum ar fi trebuit să vorbească Noul Testament despre un transfer al sanctităţii; poruncile scrise 
pe piatră şi rostite cu glas tare – o abolire s-ar fi făcut în condiţii similare; ce zice istoria despre 
schimbarea Sabatului în duminică; legislaţia lui Constantin cel Mare; Conciliul din Laodicea; 
surse catolice despre caracterul nebiblic al serbării duminicii; profeţia din Daniel 2,31-45; 
profeţia din Daniel 7,2-8.19-27; Apocalipsa 13,1-10, fiara care se ridică din mare, rana de 
moarte vindecată; 538-1798; Apocalipsa 13,11-17, fiara care se ridică din pământ; semnul lui 
Dumnezeu, 4 texte; Sabatul e un sigiliu; semnul autorităţii bisericii romane; semnul fiarei nu a 
fost încă impus; ascultare de Dumnezeu şi ascultare de oameni 
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TEMA NUMĂRUL 6                                                                                                                          
RESPECTAREA SABATULUI 

A. STUDIUL COMPLET 

Într-o cuvântare ţinută în Germania în 1980, un distins păzitor al Sabatului a zis că Biblia este 
foarte clară cu privire la identificarea zilei de odihnă: este ziua a şaptea, sâmbăta, Sabatul 
Domnului.  Când este vorba însă de felul cum trebuie ţinut Sabatul, Biblia vorbeşte foarte puţin, 
zicea el, aşa că rămâne ca fiecare individ să stabilească lucrul acesta pentru sine.  Nimic mai fals, 
mi-am zis eu, omul, deşi bine intenţionat, nu era bine informat.  În orele care au urmat, am 
cercetat Biblia de la un capăt la altul şi am constatat că, de fapt, se vorbeşte nu puţin, nici mult, 
ci foarte mult despre modul în care trebuie să fie ţinută ziua cea sfântă a Domnului.   

Dumnezeu a stabilit ziua de odihnă: „. . . vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul” (Exodul 16,29); El nu 
a lăsat la aprecierea oamenilor să stabilească modul cum să fie tratată ziua Sa cea sfântă, ci El 
Însuşi a dat instrucţiuni precise şi amănunţite în manualul Său.  Gândiţi-vă la un automobil, 
fabricantul îl produce şi pune în el o carte tehnică.  El nu zice: „Îngrijiţi-l cum vi se pare mai 
bine!”   

Ce ar fi dacă parlamentul ţării ar desfiinţa legea circulaţiei, înlocuind-o cu un îndemn solemn: 
„Şoferi, circulaţi corect!”  Ce ar însemna corect?  Fiecare ar înţelege altfel corectitudinea.   

Eu nu am răspunsuri la toate întrebările.  Totuşi, să ne gândim: cum găsim răspuns la o anumită 
întrebare religioasă?  Pe una dintre următoarele căi, urmărite în mod progresiv:                                           

(01) consultăm Cuvântul lui Dumnezeu;                                                                                                
(02) ne sfătuim cu alţi credincioşi;                                                                                                                        
(03) urmăm glasul conştiinţei luminate de Duhul lui Dumnezeu. 

Aşa cum am arătat mai înainte, Sfânta Scriptură nu se limitează la a ne spune care este Sabatul 
Domnului, ci ne arată şi cum trebuie să fie respectat.  Un prim considerent ar fi: când începe şi 
când se termină ziua de Sabat?  Biblia ne spune că ziua începe seara şi se termină în seara 
următoare, adică de seara până seara: „Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit 
noapte.  Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi” (Geneza 1,5).  
Deci, o seară şi o dimineaţă, adică o noapte şi o zi, formează o zi calendaristică întreagă de 24 
de ore.   

O şi mai exactă informaţie ne arată că seara cu care începe ziua are ca punct de plecare apusul 
soarelui, un fenomen văzut de toată lumea, la un timp când nimeni nu doarme.  „Să-i dai plata 
pentru ziua lui înainte de apusul soarelui” (Deuteronom 24,15).  Aici este marcat sfârşitul unei 
zile de lucru.  „Seara, după asfinţitul soarelui, i-au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii” 
(Marcu 1,32).  Aici este marcat sfârşitul unei zile de Sabat.  Astfel, Sabatul zilei a şaptea este 
intervalul de timp dintre cele două apusuri de soare, cel de vineri seara şi cel de sâmbătă seara.  

Cum procedăm în zile înnorate sau în locuri unde dealurile sau munţii ne împiedică să vedem 
apusul soarelui?  Foarte simplu, există calendare în care, pe bază de observaţii făcute vreme 
îndelungată, au fost notate toate apusurile de soare, în tot cursul anului.   
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Întrucât apusul soarelui dă ocol pământului, la fel se mută şi Sabatul: e Sabat în unele locuri şi 
nu e încă Sabat sau nu mai e Sabat în alte locuri.  Când ne ducem în altă parte a lumii, călătorim 
când nu e Sabat nicăieri şi ţinem Sabatul atunci când vine Sabatul unde ajungem.  Simplu, nu?  
Dacă vă duceţi din România în Australia în iulie, lăsaţi acasă o zi de vară, poate fierbinte, şi 
ajungeţi acolo într-o zi de iarnă, poate foarte rece, iar acolo vă purtaţi ca iarna. 

Unii se îngrijorează de cei ce locuiesc în zone polare, unde ciclul zilei nu are loc ca la noi, ci 
există luni de lumină şi luni de întuneric.  Cei care locuiesc acolo şi sunt credincioşi ştiu ce au de 
făcut.  Acolo, fie că apusul este considerat când soarele coboară la punctul cel mai de jos al 
boltei cereşti, vara, iarna observându-se creşterea şi descreşterea luminozităţii la orizont, fie că 
programul e corelat cu cel de la o zonă de latitudine mai puţin nordică, dar acelaşi longitudine.   

Apusul de soare se produce în momente diferite în locuri diferite.  Un tren vine de la Kiev spre 
Bucureşti; când se urcă sucevenii în el?  Când opreşte în gara Suceava.  La fel stau lucrurile şi cu 
apusul de soare; începem Sabatul când soarele apune în zona noastră. 

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar 
ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare 
în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care 
este în casa ta.  Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, 
iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” 
(Exodul 20,8-11).    

Cele Zece Porunci, scrise de Dumnezeu pe table de piatră şi rostite de El cu glas tare pe muntele 
Sinai, în auzul întregului popor Israel, au fost repetate de Moise în Deuteronom 5,6-21.  După 
porunca a patra, Moise a adăugat următoarea observaţie: „Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în 
ţara Egiptului şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins; de 
aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă” (versetul 15). 

Unii susţin că aici este dovada că Sabatul a început odată cu ieşirea poporului evreu din ţara 
Egiptului, dar adevărul este altul: în timpul sclaviei egiptene, evreii au călcat Sabatul şi, în mare 
măsură, l-au uitat.  De aceea a fost nevoie să le vorbească Dumnezeu atât de amănunţit despre 
Sabat.  Dar chiar aşa, El le-a spus să-şi aducă aminte de ziua de odihnă, pentru că era un 
aranjament dumnezeiesc străvechi, de la creaţiune.   

Nicio muncă producătoare de venituri nu este admisă în Sabat, aşa cum ne învaţă multe texte.  
Iată în continuare unele dintre ele:                                                                                                                             

„Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău; să nu faci nicio 
lucrare în ea” (Exodul 20,10).                                                                                                                              

„Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă.  Să nu 
faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuinţele voastre” (Leviticul 
23,3).                                                                                                                                                                                

„Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti; să te odihneşti chiar în vremea aratului 
şi a seceratului” (Exodul 34,21).                                                                                                                               
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„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului . . . neîndeletnicindu-te cu treburile tale” (Isaia 58,13).  

Trebuie menţionat că timpul necesar pentru deplasare de acasă la locul de muncă şi înapoi face 
parte din programul de lucru şi, de aceea, nu trebuie rupt din timpul de Sabat.  Pentru a preveni 
orice speculaţie, orice şiretenie, Biblia zice că nu numai individul însuşi trebuie să se reţină de la 
lucru în Sabat, ci să nu-i pună nici pe alţii să lucreze pentru el, adică persoane din familie (fiu, 
fiică) sau din afara ei (rob, roabă, străin).  În zilele noastre, termenii de rob sau roabă sunt 
echivalenţi referitori la cei angajaţi în întreprinderea cuiva.   

Mai mult, şi vitele trebuie să se odihnească, ele nu trebuie puse la dispoziţia celor ce lucrează în 
Sabat.  Maşinile şi aparatele de orice fel sunt o extindere logică a mijloacelor vii de acţiune.  
Oricât de uşoară ar fi o muncă datorită îmbunătăţirilor tehnice (macarale, tractoare, unelte de 
orice fel), ea rămâne muncă şi e neconformă cu caracterul sacru al zilei Domnului.  Criteriul de 
luat în consideraţie este nu gradul de dificultate, ci natura şi scopul muncii respective.  

Părintele este răspunzător de comportarea copiilor săi, atâta timp cât ei sunt în casa 
părintească, aceştia trebuind să se abţină de la frecventarea cursurilor şcolare, de la munci 
nepermise în Sabat sau de la distracţii de orice fel.  Părinţii trebuie să controleze cu atenţie şi 
înţelepciune comportamentul copiilor lor în orele sfinte.  Este datoria părinţilor să stabilească 
un mod înţelept şi plăcut de folosire a timpului, în conformitate cu declaraţiile Sfintelor 
Scripturi.  

De străin răspunde gazda, dacă acesta este la el în vizită, în trecere, sau locuind în mod 
temporar, aflându-se, într-o anumită măsură, sub controlul său.  Acesta trebuie să se adapteze 
programului pe care îl respectă gazda din punctul de vedere al zilei sfinte. 

Dacă lucrez într-un magazin şi, într-o anumită zi, iau cu mine o carte, mă ascund undeva şi 
citesc, în timpul serviciului, ce-mi face patronul, dacă mă prinde?  Mă dă afară.  De ce?  Pentru 
că acela nu este timpul meu, este timpul patronului, care mă plăteşte pentru el.  E furt de timp 
şi, implicit, de bani.  Cele 24 de ore ale zilei de Sabat, şi toate minutele şi secundele din ele, sunt 
un timp sfânt, care Îi aparţine lui Dumnezeu, de aceea eu nu-l pot folosi în scopuri particulare.   

În Exodul 16,23, ni se spune: „Domnul a poruncit aşa.  Mâine este ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi 
dimineaţa tot ce va rămâne!”  Coacere, fierbere.  Orice preparare a alimentelor pe bază de foc, 
de orice natură şi în orice formă, este oprită de Cuvântul lui Dumnezeu.  Numai aşa trebuie 
înţeleasă restricţia din Exodul 35,3: „Să n-aprinzi foc, în niciuna din locuinţele voastre, în ziua 
Sabatului.”  Nu este vorba de foc pentru încălzitul locuinţei, ci foc pentru gătit.  Nu intră în 
categoria aceasta prepararea unei salate, care nu ţine de pe o zi pe alta, cu condiţia ca legumele 
sau fructele să fi fost culese sau cumpărate înainte de Sabat.  Totuşi, alimentele pregătite în 
ziua dinaintea Sabatului se pot încălzi în Sabat, pentru a fi consumate în condiţii sănătoase.   

În Luca 6,1, citim că „într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu.  
Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.”  În acest caz, fariseii i-au 
învinuit pe ucenici de călcarea Sabatului, dar Isus i-a apărat, considerând că era un caz de forţă 
majoră.  Erau flămânzi şi nu era ceva programat: „s-a întâmplat”.  
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Activităţi gospodăreşti cum ar fi gătitul, curăţenia casei, a curţii, a maşinii, a îmbrăcăminţii, a 
încălţămintei, trebuie să fie prestate înainte de sosirea zilei sfinte; există o zi specială de 
pregătire, înainte de Sabat, pentru toate aceste lucrări: „Era ziua pregătirii (când a fost răstignit 
Hristos) şi începea ziua Sabatului” (Luca 23,54).  „Mâine este ziua de odihnă . . .” (Exodul 16,23).  
Astăzi coaceţi, fierbeţi şi păstraţi până în ziua următoare.  Deci, astăzi este vineri.   

Când poporul Israel era în perspectivă să audă glasul lui Dumnezeu rostind Cele Zece Porunci de 
pe Muntele Sinai, Moise a primit instrucţiuni precise cu privire la modul de pregătire: spălarea 
hainelor în avans de ziua aceea şi evitarea intimităţilor conjugale (Exodul 19,10.11.14.15).  
Aceea era o zi mare, a unei întâlniri speciale a poporului cu Dumnezeu.  Aşa este fiecare Sabat. 

Tranzacţiile comerciale şi transporturile de mărfuri sunt incompatibile cu caracterul sfânt al zilei 
de Sabat: „Pe vremea aceasta, am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, 
aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine şi cu tot felul de lucruri şi 
aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului.  Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau 
mărfurile” (Neemia 13,15). 

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua 
Sabatului şi să n-o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului.  Să nu scoateţi din casele voastre 
nicio povară în ziua Sabatului şi să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am 
poruncit părinţilor voştri’” (Ieremia 17,21.22).   

Prin urmare, în ziua Sabatului evităm orice vânzări sau cumpărări, cu excepţia unui medicament 
de care avem neapărată nevoie într-o situaţie critică, dacă nu-l avem deja în casă şi nu există alt 
remediu.  În niciun caz nu programăm înainte de Sabat această acţiune pentru a fi întreprinsă în 
orele sacre ale Sabatului, pentru că tot avem timp şi pentru că e permis!  

Orice satisfacţii nespirituale şi nevitale, nevinovate în sine, trebuie să fie oprite înainte de 
sosirea zilei sfinte: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în 
ziua Mea cea sfântă . . .” (Isaia 58,13).  Acelaşi verset zice mai departe: „. . . dacă Sabatul va fi 
desfătarea ta . . .”  Astfel, distingem două serii de plăceri, aşa cum sunt amintite în acest text:                                                                          

(01) spirituale, care sunt o parte din esenţa zilei sacre;                                                                                         

(02) nespirituale şi nevitale, care trebuie să fie evitate în ziua Domnului. 

În general, există trei feluri de plăceri:                                                                                                                           

(01) plăceri păcătoase, niciodată practicate de adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu;                                            

(02) plăceri nevinovate în sine când sunt practicate în zilele de lucru (exerciţii fizice, înot etc.), 
dar incompatibile cu caracterul zilei de odihnă;                                                                                                   

(03) plăceri spirituale (sau duhovniceşti) de practicat oricând. 

Conversaţiile purtate în ziua Domnului trebuie să fie în conformitate cu caracterul ei sacru:                  
„. . . nededându-te la flecării” (Isaia 58,13).  În ziua de Sabat nu ne ocupăm de afaceri şi nu 
discutăm despre afaceri.  În ziua de Sabat nu practicăm sporturi şi nu discutăm despre sporturi.  
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Dacă vrem să respectăm voinţa lui Dumnezeu, nu discutăm în Sabat despre niciunul dintre 
lucrurile vremelnice care nu pot fi practicate în Sabat: emigrare, călătorii, construcţii, 
achiziţionare de maşini etc.  

Literatura nereligioasă, constând din cărţi, reviste, ziare şi orice alt material asemănător, nu se 
foloseşte în Sabat.  Emisiunile de radio sau televiziune, cum şi orice fel de înregistrări audio sau 
video sunt acceptabile în Sabat numai dacă au conţinut religios şi nu implică vreo căutare 
trecând prin zone de emisiuni necorespunzătoare. 

Sabatul poate fi uneori dedicat pentru post şi rugăciune, dar nu trebuie să dobândească în 
permanenţă un astfel de caracter.  În secolele apostaziei creştinismului, când s-a făcut trecerea 
treptată de la Sabat la duminică, sâmbăta a fost declarată zi de post, în care oamenii să se 
întristeze, iar duminica – o zi de veselie.  În felul acesta, se producea distanţarea de ziua cea 
sfântă stabilită de Dumnezeu şi îi eliminau caracterul de bucurie.   

Că nu trebuie neapărat postit în zilele de Sabat, reiese cu claritate din următoarele texte: 
„Moise a zis: ‚Mâncaţi-o azi (mana strânsă vineri), căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană 
pe camp’” (Exodul 16,25).  Ar fi un nonsens pregătirea în zilele de vineri a alimentelor pentru 
Sabat, dacă în Sabat nu ar fi voie să mâncăm.  „Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din 
fruntaşii fariseilor, ca să prânzească” (Luca 14,1).   

Am reţinut din cele relatate până aici că Sabatul nu este o zi de târg, de turism, de şcoală, de 
poştă, de sport sau de alte asemenea preocupări.  

Este adevărat că pot interveni unele dificultăţi profesionale în legătură cu respectarea Sabatului 
şi Sfânta Scriptură nu ne-a lăsat fără sfat în aceste privinţe:                                                                             

(01) În agricultură – vitele trebuie să fie adăpate, hrănite, vacile, oile, caprele, mulse; acestea 
pot fi duse la păscut sau pot fi hrănite acasă numai cu nutreţ pregătit înainte de Sabat.                         

(02) În medicină – îngrijirea bolnavilor nu poate fi abandonată sau neglijată, însă şi cadrele 
medicale sunt fiinţe omeneşti şi obosesc, având dreptul, ca toţi ceilalţi, la o zi de odihnă pe 
săptămână.  Pentru adventişti, această zi este sâmbăta, Sabatul Domnului.   

Un program bine aranjat poate elimina încurcăturile.  Cei ce ţin sâmbăta pot îngriji de bolnavi şi 
în această zi sfântă, dacă o fac în mod benevol şi situaţia este urgentă, gravă, intervenţia 
indispensabilă, nefiind altcineva la dispoziţie pentru a o rezolva.  Într-un spital adventist e 
normal ca serviciul din Sabat să se reducă la strictul necesar, să se facă numai ce nu se poate 
amâna fără suferinţe suplimentare, iar acest serviciu trebuie făcut prin rotaţie şi voluntar.  
Biblia ne arată că şi Hristos a făcut vindecări în Sabat, în general prin cuvânt şi întotdeauna în 
mod gratuit.  În Matei 12,13, ni se arată că Isus l-a vindecat pe un om care avea mâna dreaptă 
uscată; El i-a zis: „,Întinde-ţi mâna!’  El a întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” 

Facem curăţenie la casa de rugăciune în cursul săptămânii.  Dacă însă a plouat şi, după 
începutul Sabatului, după prima adunare şi aceea nefiind ultima, s-a făcut mizerie în sală, se 
poate face rapid o curăţenie sumară, acelaşi lucru fiind valabil despre îmbrăcăminte şi 
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încălţăminte.  În Luca 14,5, Isus a întrebat: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în 
qfântână (Matei 12,11: „într-o groapă”), nu-l va scoate îndată afară în ziua Sabatului?”  

Există şi alte împrejurări asemănătoare, de exemplu, înlocuirea unui cauciuc la maşină, dacă s-a 
produs o pană sau o explozie chiar în ziua de Sabat, în drum spre casa de rugăciune sau înapoi 
spre casă, când nu se poate aştepta până după Sabat.  Când boul cade în groapă în ziua de 
Sabat, trebuie scos de urgenţă de acolo.  Este, însă, mult mai bine să se ia măsuri din timp ca 
boul să nu cadă în groapă, iar dacă, totuşi, cade, ar fi ciudat să cadă în groapă în fiecare 
sâmbătă sau numai sâmbăta.  Dumnezeu ţine cont de situaţiile critice şi urgente, însă nimeni să 
nu creadă că Dumnezeu poate fi dus în eroare, prin considerarea unor situaţii obişnuite ca fiind 
urgente.  În Galateni 6,7, apostolul Pavel zice: „Nu vă înşelaţi: ‚Dumnezeu nu Se lasă să fie 
batjocorit.’  Ce seamănă omul aceea va şi secera.”   

De asemenea, în ziua Sabatului, urmaşii adevăraţi ai Domnului Hristos sunt implicaţi, dacă este 
necesar, în activităţi umanitare urgente, cum ar fi intervenţii de salvare în cazuri de inundaţii, 
cutremure de pământ, incendii, furtuni distrugătoare etc.  În astfel de situaţii, munca, oricât de 
obositoare, este, în mod indiscutabil, acceptabilă şi virtuoasă.  

Călătoria la casa de rugăciune şi înapoi spre casă, cu orice mijloc de locomoţie, este acceptabilă, 
dacă biletul de călătorie a fost cumpărat înainte de Sabat.  Când lucrul acesta nu este cu putinţă 
sau situaţia este imprevizibilă şi nu este urmarea unei neglijenţe, atunci biletul se poate procura 
şi în Sabat, oricum, numai dacă persoana nu are un mijloc de locomoţie propriu, casa de 
rugăciune este situată prea departe pentru a se merge pe jos şi nu există o altă casă de 
rugăciune mai aproape.   

Am vorbit despre mană.  Când poporul Israel a pribegit prin deşert spre ţara promisă timp de 40 
de ani, Dumnezeu l-a hrănit cu „grâu din cer” (Psalmul 78,24).  Dimineaţa, nişte grăunţe 
asemenea celor „de coriandru” (Numeri 11,7) se aşezau pe pământ „ca nişte bobiţe de gheaţă 
albă” (Exodul 16,14).  Ei le adunau şi le pregăteau pentru a le mânca.  Când le-au văzut pentru 
prima dată, israeliţii au strigat: „Man hu?”, adică „Ce este aceasta?”  (Versetul 15).  De acolo a 
provenit denumirea de mană.  În fiecare zi, copiii lui Israel strângeau câte un omer pentru 
fiecare persoană, iar vineri câte doi omeri.  Patru minuni se produceau în legătură cu mana:                                                      

(01) mana însăşi;                                                                                                                                                           

(02) cine strângea mai puţin decât un omer nu ducea lipsă, iar cine strângea mai mult decât un 
omer nu avea de prisos, se păstra o cantitate constantă;                                                                                 

(03) păstrată de pe o zi pe alta, mana se strica, dar se menţinea în stare perfectă când era ţinută 
de vineri până sâmbătă;                                                                                                                                        

(04) cădea mană în fiecare zi de lucru, dar în Sabat nu cădea.  

Unii s-au aventurat pe câmp şi în Sabat, dar nu au găsit mană.  Dumnezeu a întrebat: „Până 
când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile Mele?  Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul, de 
aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile.  Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a 
şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte” (Exodul 16,27-29; citate sunt versetele 28 
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și 29).  Acest text ne arată că aprovizionarea cu alimente sau orice altceva în ziua de Sabat este 
o călcare a poruncii lui Dumnezeu.  Ziua de vineri sau oricare altă zi de lucru trebuie folosită în 
acest scop.   

Să ne gândim din nou cum începe porunca a patra: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o 
sfinţeşti” (Exodul 20,8).  Întreaga noastră viaţă trebuie să se desfăşoare în jurul Sabatului, ziua 
cea sfântă a lui Dumnezeu.  Aducerea aminte nu trebuie să se producă abia vineri, ci în 
permanenţă.  Imediat ce s-a încheiat un Sabat trebuie să-l avem în vedere pe următorul, 
programându-ne toate activităţile cu grijă şi înţelepciune pentru toate zilele de lucru până la 
sosirea Sabatului următor.  În tot cursul săptămânii trebuie să ne aducem aminte de Sabat, iar 
întreaga săptămână trebuie cuprinsă în procesul pregătirii, vineri fiind numai ziua ultimelor 
pregătiri.  E bine ca ziua a şasea să nu fie prea încărcată, prea aglomerată, pentru a evita 
epuizarea fizică şi psihică.  Când soseşte ziua sfântă, trebuie să fim apţi de meditaţie, rugăciune, 
studiu, participare efectivă la serviciul public de închinare.   

Iată cum folosesc eu ziua de vineri în pregătire pentru Sabat: fac curăţenia locuinţei, a maşinii 
(când este cazul şi posibil), mă duc la staţie şi umplu rezervorul de benzină ca să am destulă 
până duminică sau şi după aceea, fac baie, pun lucrurile în ordine, mă aşez şi aştept, cu Biblia în 
mână, sosirea Sabatului.  Ca familie, cântăm o cântare, citim un psalm, ne plecăm în rugăciune 
şi-i spunem zilei sfinte bun sosit.  O practică asemănătoare urmăm sâmbătă seara, după apusul 
soarelui.   

Restricţii şi restricţii.  Ne deranjează?  Aceste reglementări formează ordinea vieţii.  Vă puteţi 
imagina circulaţia maşinilor, trenurilor, avioanelor, vapoarelor, fără niciun fel de restricţii?  Sau 
agricultura?  Sau construcţiile?  Sau şcoala?  Sau orice?  Când acestea ne intră în reflex, le 
evităm sau le practicăm fără dificultate.  Viaţa presupune reguli şi acestea se cer respectate, 
pentru binele propriu şi al altora.   

Ca oricare altă zi a săptămânii, Sabatul durează 24 de ore, de la apusul soarelui vineri seara 
până la apusul soarelui sâmbătă seara.  Totuşi, nu trebuie să ne aflăm pe muchie, să ne zgârcim 
cu minutele.  E bine să avem zone tampon, vineri seara înainte de apus, sâmbătă seara după 
apus.  E bine, pentru un plus de siguranţă, să începem vineri seara ceva mai devreme şi să 
terminăm sâmbătă seara ceva mai târziu.  În Israel, evreii religioşi consideră Sabatul încheiat 
numai când pot vedea trei stele pe cer.   

Înainte de orice joc, sportivii fac exerciţii de „încălzire” a muşchilor, fără care nu numai că 
randamentul este redus, dar se pot produce chiar accidente musculare.  Ideal ar fi ca vineri 
lucrul intens să înceteze cu câteva ore înainte de apusul soarelui, iar ultima oră să fie chiar un 
timp de tihnă, de relaxare, de cugetare, de intrare lentă în tempoul şi atmosfera Sabatului.  De 
folosirea înţeleaptă a acestui timp de „încălzire” depinde întreaga experienţă spirituală pe care 
o realizăm în ziua de Sabat.  

Tatăl meu, care a fost pastor adventist, a constatat că respectarea Sabatului în conformitate cu 
Cuvântul lui Dumnezeu duce la o viaţă de înaltă ţinută spirituală în toate celelalte zile.  Adică, 
binecuvântarea Sabatului e aşa de puternică, încât ea afectează în mod vizibil întreaga 
desfăşurare a vieţii. 
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Zicea Iacov, în capitolul 3,6 al cărţii sale, că „limba este şi ea un foc”, că ea „aprinde roata 
vieţii”, referindu-se, bineînţeles, la relele vorbirii necontrolate.  Parafrazând însă, aş putea 
spune, prin contrast, că Sabatul este un foc sacru, care înflăcărează toată viaţa individului care îl 
respectă cu adevărat.   

Un pastor adventist din Banat a vizitat o familie de credincioşi în care relaţiile erau încordate şi 
a încercat să-i ajute să se bucure de o viaţă de familie normală şi fericită.  Le-a dat un singur 
sfat: „Începeţi să ţineţi Sabatul aşa cum trebuie.”  După un timp, a aflat că ei făcuseră aşa şi 
totul se schimbase în bine. 

Sabatul nu este destinat să fie o zi de trândăvie, ci de activitate sfântă, pentru Dumnezeu, o zi 
de odihnă activă, care este o foarte bună formă de odihnă.  În cursul zilei de Sabat, credincioşii 
trebuie să participe la serviciile de închinare ale bisericii, aşa cum arată următoarele texte 
biblice:    

„Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă” 
(Leviticul 23,3).  „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, 
a intrat în sinagogă.  S-a sculat să citească . . .” (Luca 4,16).  După obiceiul Său (obicei este o 
practică repetată), în zilele de Sabat, Hristos era prezent în casa de rugăciune.   

Fiind monumentul creaţiunii, Sabatul are funcţia de a ne aduce aminte de acea frumoasă 
lucrare a lui Dumnezeu – creaţiunea.  Astfel, petrecând câtva timp în natură pentru admira 
lucrările lui Dumnezeu, noi respectăm corect ziua de Sabat.  Totuşi, astfel de ieşiri nu trebuie să 
se facă pe seama serviciilor de cult.  Despre primii creştini ni se spune că „toţi, împreună, erau 
nelipsiţi de la templu . . .”  (Fapte 2,46).  Din când în când, când este posibil şi unde este posibil, 
biserica poate organiza un serviciu de cult în natură.   

Ca să ne dăm bine seama cât de serioasă trebuie să fie respectarea de către noi a zilei de Sabat 
şi cât de strict este Cerul în această privinţă, să luăm seama la următorul caz din timpul lui 
Moise, Numeri 15,32-36: „Când erau copiii lui Israel în pustie, l-au găsit pe un om strângând 
lemne în ziua Sabatului.  Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron şi la 
toată adunarea.  L-au aruncat în temniţă, căci nu se spusese ce trebuia să-i facă.  Domnul i-a zis 
lui Moise: ‚Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din 
tabără.’  Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum îi 
poruncise lui Moise Domnul.”                                                                                                                                    

Nouă nu ni se porunceşte astăzi să facem aşa ceva, pentru că acel statut de teocraţie, de 
naţiune organizată sub conducerea lui Dumnezeu, cu cod penal de aplicat cu rigurozitate, nu 
există în creştinism.  Dar o pedeapsă cu urmări veşnice îi aşteaptă pe toţi aceia care nesocotesc 
ziua cea sfântă a Domnului şi refuză să fie învăţaţi altfel de cum le convine. 

S-ar putea argumenta că, dacă pedeapsa cu moartea nu se mai aplică, nici fapta respectivă nu 
mai este păcat, anume nesocotirea zilei de Sabat.  Să luăm un alt caz, Leviticul 24,10-14.23: 
„Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean . . . a hulit şi a blestemat numele lui 
Dumnezeu” (versetele 10 și 11).  Dumnezeu a poruncit să fie ucis cu pietre (vezi versetele 13 și 
14), ceea ce poporul a şi făcut (vezi versetul 23).  
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Dacă neaplicarea pedepsei cu moartea astăzi pentru cei ce calcă Sabatul înseamnă că munca în 
Sabat nu mai este păcat, de ce hula rămâne păcat chiar dacă hulitorii nu mai sunt ucişi cu pietre 
ca atunci?  Porunca Domnului era atunci clară: „Cine va blestema numele Domnului va fi 
pedepsit cu moartea; toată adunarea să-l ucidă cu pietre.  Fie străin, fie băştinaş, să moară, 
pentru că a hulit numele lui Dumnezeu” (Leviticul 24,16).     

Un predicator vestit de la alt cult zicea cândva într-o adunare publică din Galaţi: „Unii spun că, 
pentru a fi mântuiţi, trebuie să ţinem Sabatul.  Dar ce este o zi?  Este învârtirea pământului în 
jurul axei sale.  Mântuirea mea nu depinde de axa pământului, pe mine nu mă mântuieşte o zi!”   

Absolut corect, mântuirea se realizează numai prin jertfa Domnului Isus Hristos pe crucea de pe 
Golgota.  Nici ţinerea Sabatului, nici hrănirea săracilor sau îngrijirea bolnavilor nu ne 
mântuieşte, dar e bine să facem aşa.  Nu ne mântuim noi, ne mântuieşte Dumnezeu, dar cei 
mântuiţi respectă hotărârile lui Dumnezeu.  Ei nu se răzvrătesc împotriva programului făcut de 
Dumnezeu pentru om.  Şi ei respectă Sabatul, odată cu toate celelalte porunci ale lui 
Dumnezeu, pentru că Îl iubesc pe Cel care le-a dat (vezi Ioan 14,15).   

„Samuel a zis: ‚Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul 
Domnului?  Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea Cuvântului Său face mai mult 
decât grăsimea berbecilor.  Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea şi 
împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii’” (1 Samuel 
15,22.23).   

Şi?  Dacă toţi oamenii ar fi adventişti, atunci cum ar mai funcţiona societatea?  Într-o localitate?  
Lucrurile s-ar organiza altfel.  În lumea întreagă?  Dacă toată lumea ar ţine Sabatul, dacă toată 
lumea ar asculta de Dumnezeu în toate privinţele, atunci nu ar mai exista niciun motiv pentru 
ca revenirea Mântuitorului să mai întârzie.  El ar veni imediat şi ar crea o lume nouă, adică ar 
înnoi toate lucrurile. 

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti!”  Măsura legăturii noastre cu Dumnezeu se 
verifică prin sentimentele pe care le încercăm vineri seara şi sâmbătă seara.  Există numai două 
posibilităţi:                                                                                                                                                                  

(01) Vineri seara: „Ah” (regretând că vine Sabatul); sâmbătă seara: „Aa!”  (bucurându-ne că a 
trecut Sabatul).                                                                                                                                                            

(02) Vineri seara: „Aa!”  (bucurându-ne că vine Sabatul); sâmbătă seara: „Ah!”  (regretând că a 
trecut Sabatul).                                                                                                                                                                 

Cei ce au descoperit farmecul comuniunii cu Dumnezeu în ziua Sa cea sfântă vor înţelege şi mai 
bine mesajul de mâine seară despre Grandoarea Sabatului.  Vă invit cordial la încheierea 
acestei serii de meditaţii despre Sabatul Domnului Isus Hristos. 

B. REZUMATUL STUDIULUI 

Dumnezeu a stabilit ziua de odihnă: „. . . vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul” (Exodul 16,29).  El 
nu a lăsat la aprecierea oamenilor să stabilească modul cum să fie tratată ziua Sa cea sfântă, ci 
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El Însuşi a dat instrucţiuni precise şi amănunţite în Cuvântul Său.  Ziua de Sabat începe, ca orice 
zi, odată cu apusul soarelui (Geneza 1,5; Deuteronom 24,15; Marcu 1,32).  Astfel, Sabatul este 
intervalul de timp dintre două apusuri de soare, vineri seara şi sâmbătă seara.  Sabatul a fost 
inclus între Cele Zece Porunci, desfăşurat în porunca a patra (Exodul 20,8-11; Deuteronom 5,6-
21).  El nu a fost instituit odată cu ieşirea poporului Israel din Egipt, ci a fost stabilit la creaţiune, 
dar reînnoit pentru poporul Israel după sclavia egipteană, începând cu cuvintele: „Adu-ţi aminte 
de ziua de odihnă!”  

Nicio muncă producătoare de venituri nu este îngăduită în ziua Domnului (Exodul 20,9.10; 
Leviticul 23,3; Exodul 34,21; Isaia 58,13).  Cele 24 de ore ale Sabatului sunt în întregime un timp 
care-I aparţine lui Dumnezeu, de aceea nu-l putem folosi în scopuri particulare (Exodul 16,23; 
35,3; Isaia 58,13).  Activităţi gospodăreşti, cum ar fi: gătitul, curăţenia casei, a curţii, a maşinii, a 
îmbrăcăminţii, a încălţămintei, trebuie să fie efectuate înainte de sosirea zilei sfinte; există o zi 
de pregătire în acest sens şi anume vineri (Luca 23,54; Exodul 16,23; 19,10.11.14.15).  
Tranzacţiile comerciale şi transporturile de mărfuri sunt incompatibile cu caracterul sfânt al zilei 
de Sabat (Neemia 13,15; Ieremia 17,21.22.24-27).  Astfel, în Sabat evităm orice vânzări sau 
cumpărări, cu excepţia procurării unui medicament în caz de situaţie critică. 

Orice satisfacţii nespirituale şi nevitale, chiar nevinovate în sine, trebuie să fie oprite înainte de 
sosirea zilei sfinte (Isaia 58,13).  Acelaşi text interzice flecăriile în Sabat, adică purtarea de 
conversaţii neconforme cu caracterul sacru al Sabatului, de pildă discuţii despre lucruri 
vremelnice – emigrare, călătorii, construcţii, maşini, rostirea de glume etc.  Literatura 
nereligioasă şi orice alte asemenea materiale trebuie lăsate la o parte.  Se poate şi posti în 
Sabat, dar nu este un lucru obligatoriu (Exodul 16,25; Luca 14,1).  Acţiunile cu caracter 
umanitar, în situaţii critice, cum ar fi: salvarea vieţii oamenilor sau a animalelor, hrănirea sau 
îngrijirea de sănătatea lor, sunt îngăduite în Sabat (Matei 12,11-13; Luca 14,5; 6,1).  E, totuşi, 
nevoie de prudenţă şi seriozitate, pentru că Dumnezeu nu poate fi înşelat (Galateni 6,7).  În 
experienţa cu mana, Dumnezeu i-a învăţat pe israeliţi cum trebuie păzit Sabatul (Exodul 16,14-
18.28.29; Psalmul 78,24).   

Binecuvântarea Sabatului afectează întreaga desfăşurare a vieţii din cursul săptămânii, încălzind 
viaţa spirituală (compară Iacov 3,6: „aprinde roata vieţii”).  Sabatul nu este o zi de trândăvie, ci 
de activitate pentru Dumnezeu, în special pentru participare la serviciile publice de închinare 
(Leviticul 23,3; Luca 4,16; Fapte 2,46).  Călcarea Sabatului în mod intenţionat este considerată 
de Dumnezeu o faptă gravă, pentru care vinovatul îşi va lua pedeapsa (Numeri 15,32-36; 
compară cu Leviticul 24,10-15.23).  Nu teama de pedeapsă, ci ascultarea din iubire trebuie să fie 
motivul respectării Sabatului (1 Samuel 15,22.23; Ioan 14,15).  

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR                                                                                    

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu 

(02) TEMA NUMĂRUL 6: RESPECTAREA SABATULUI  

(03) Dumnezeu a stabilit ziua de odihnă: „. . .  Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul” (Exodul 16,29).   
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(04) El nu a lăsat la aprecierea oamenilor să stablilească modul cum să fie tratată ziua Sa cea 
sfântă, ci El Însuşi  

(05) a dat instrucţiuni precise şi amănunţite în manualul Său.  Gândiţi-vă la un automobil: 
fabricantul îl produce şi  

(06) pune în el o carte tehnică.  El nu zice: „Îngrijiţi-l cum vi se pare mai bine!”   

(07) Ce ar fi dacă parlamentul ţării acesteia ar desfiinţa legea circulaţiei, înlocuind-o cu un 
îndemn solemn:  

(08) „Şoferi, circulaţi corect!”?  Ce ar însemna „corect”?  Fiecare ar înţelege altfel 
corectitudinea.   

(09) Eu nu am răspunsuri la toate întrebările.  Totuşi, ne gândim: cum putem găsi răspuns la o 
întrebare religioasă?   

(10) Pe una din următoarele căi, urmărite în mod progresiv:  

(11) I.  consultăm Cuvântul lui Dumnezeu;                                                                                                           
II.  ne sfătuim cu alţi credincioşi;                                                                                                                                    
III.  urmăm glasul conştiinţei luminate de Duhul Sfânt.    

(12) Aşa cum am arătat mai înainte, Sfânta Scriptură nu se limitează doar la a ne spune care 
este Sabatul Domnului, 

(13) ci ne arată şi cum trebuie respectat.   

(14) Un prim considerent ar fi: când începe şi când se termină ziua de Sabat?  

(15) Biblia ne spune că ziua începe seara şi se termină în seara următoare, adică ține de seara 
până seara.   

(16) Geneza 1,5: „Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte.  Astfel, a fost o 
seară şi apoi a fost o dimineaţă:   

(17) aceasta a fost ziua întâi.”  Deci, o seară şi o dimineaţă, adică o noapte şi o zi,  

(18) formează o zi calendaristică întreagă de 24 de ore.   

(19) O şi mai exactă informaţie ne arată că seara, cu care începe ziua, are ca punct de plecare 
apusul soarelui,  

(20) un fenomen văzut de toată lumea, într-un moment când nimeni nu doarme.   

(21) Deuteronom 24,15: „Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui.”  Aici este 
marcat sfârşitul unei zile de lucru. 

(22) Marcu 1,32: „Seara, după asfinţitul soarelui, i-au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii.”   
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(23) Aici este marcat sfârşitul unei zile de Sabat.  Astfel, Sabatul zilei a şaptea este intervalul de 
timp 

(24) dintre cele două apusuri de soare – cel de vineri seara şi cel de sâmbătă seara.  

(25) Cum procedăm în zilele înnorate sau în locurile unde dealurile sau munţii ne împiedică să 
vedem apusul soarelui? 

(26) Foarte simplu, există calendare în care, pe bază de observaţii făcute vreme îndelungată,  

(27) au fost notate toate apusurile de soare care ne interesează sau chiar în toate serile, în tot 
cursul anului.      

(28) Întrucât apusul soarelui dă ocol pământului, la fel se mişcă şi Sabatul: e Sabat în unele 
locuri şi nu e încă Sabat sau  

(29) nu mai e Sabat în alte locuri.  Când ne ducem în altă parte a lumii, călătorim când nu e 
Sabat nicăieri şi ţinem Sabatul  

(30) atunci când e Sabat unde ajungem.  Simplu, nu?  Dacă vă duceţi din România în Australia în 
iulie, lăsaţi acasă  

(31) o zi de vară, poate foarte fierbinte, şi ajungeţi acolo într-o zi de iarnă, poate foarte rece, iar 
acolo vă purtaţi ca iarna.   

(32) Unii se îngrijorează de cei ce locuiesc în zone polare, unde ciclul zilei nu are loc ca la noi, ci 
există luni de lumină şi  

(33) luni de întuneric.  Cei care locuiesc acolo şi sunt credincioşi ştiu ce au de făcut.  Acolo, fie că 
apusul soarelui este considerat  

(34) când soarele coboară la punctul cel mai de jos al boltei cereşti, vara, ori programul este 
corelat  

(35) cu cel de la o zonă de latitudine mai puţin nordică, dar aceeaşi longitudine.   

(36) Apusul de soare se produce în momente diferite în locuri diferite.   

(37) Un tren vine de la Kiev spre Bucureşti;  

(38) când se urcă sucevenii în el?  Când opreşte în gara Suceava.  La fel stau lucrurile şi cu 
apusul de soare: 

(39) începem Sabatul când soarele apune în zona noastră.   

(40) Să citim acum toată porunca a patra, în Exodul 20,8-11: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi  
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(41) să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, 
Dumnezeului tău:  

(42) să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, 
nici vita ta, nici străinul  

(43) care este în casa ta.  Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce 
este în ele, iar în ziua a şaptea  

(44) S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”   

(45) Cele Zece Porunci, scrise de Dumnezeu pe table de piatră şi rostite de El cu glas tare pe 
Muntele Sinai,  

(46) în auzul întregului popor Israel, au fost repetate de Moise în Deuteronom 5,6-21.   

(47) După porunca a patra, Moise a adăugat următoarea observaţie: „Adu-ţi aminte că şi tu ai 
fost rob în ţara Egiptului şi Domnul,  

(48) Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins; de aceea ţi-a poruncit 
Domnul, Dumnezeul tău,  

(49) să ţii ziua de odihnă” (versetul 15).   

(50) Unii susţin că aici este dovada că Sabatul s-a introdus odată cu ieşirea poporului evreu din 
ţara Egiptului, dar adevărul este altul:    

(51) în timpul sclaviei egiptene, evreii au călcat Sabatul şi, în mare măsură, l-au uitat.  De aceea 
a fost nevoie să le vorbească  

(52) Dumnezeu din nou atât de amănunţit despre Sabat.  Dar chiar aşa, El le-a spus să-şi aducă 
aminte 

(53) de ziua de odihnă, pentru că era un aranjament dumnezeiesc străvechi, de la creaţiune.  
Nu-ţi aduci aminte de ceva nou!  

(54) Nicio muncă aducătoare de venituri nu este admisă în Sabat, aşa cum ne învaţă multe 
texte.  Iată câteva dintre ele:   

(55) „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci 
nicio lucrare în ea” (Exodul 20,10).   

(56) „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă.   

(57) Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre” 
(Leviticul 23,3).  

(58) „Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti;  
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(59) să te odihneşti chiar în vremea aratului şi a seceratului” (Exodul 34,21).   

(60) „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, . . . neîndeletnicindu-te cu treburile tale” (Isaia 
58,13).  

(61) Trebuie menţionat că timpul necesar pentru deplasare de acasă la locul de muncă şi înapoi  

(62) face parte din programul de lucru şi, de aceea, nu trebuie rupt din timpul de Sabat.   

(63) Pentru a preveni orice speculaţie, orice şiretenie, Biblia zice că nu numai individul însuşi 
trebuie să se reţină de la lucru în Sabat,    

(64) ci să nu-i pună nici pe alţii să lucreze pentru el, adică membri de familie (fiu, fiică) sau 
persoane din afara ei (rob, roabă, străin). 

(65) În zilele noastre, termenii de rob sau roabă sunt echivalenţi referitori la cei angajaţi în 
întreprinderea cuiva.   

(66) Mai mult, chiar vitele trebuie să se odihnească, ele nu trebuie să fie puse la dispoziţia celor 
ce lucrează în Sabat. 

(67) Maşinile, aparatele sau uneltele de orice fel sunt o extindere logică a mijloacelor vii de 
acţiune.    

(68) Oricât de uşoară a fi o muncă datorită îmbunătăţirilor tehnice (macarale, tractoare, unelte 
de orice fel), ea rămâne muncă  

(69) şi este neconformă cu caracterul sacru al zilei Domnului.  Criteriul de luat în consideraţie  

(70) este nu gradul de dificultate, ci natura şi scopul acţiunii respective.   

(71) Părintele este răspunzător de comportarea copiilor săi; atât timp cât sunt în casa 
părintească, aceştia trebuie 

(72) să se abţină de la frecventarea cursurilor şcolare, de la munci nepermise în Sabat sau de la 
distracţii de orice fel.   

(73) Părinţii trebuie să controleze cu atenţie şi cu înţelepciune comportamentul copiilor lor în 
orele sfinte.   

(74) Este datoria părinţilor să stabilească un mod înţelept şi plăcut de folosire a timpului, de 
către copiii lor,  

(75) în conformitate cu declaraţiile Sfintelor Scripturi.   

(76) De străin răspunde gazda, dacă acesta se află acolo în trecere sau locuind temporar, fiind 
astfel, într-o anumită măsură,   
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(77) sub controlul său.  Acesta trebuie să se adapteze programului pe care îl respectă gazda, din 
punct de vedere al observării zilei sfinte.   

(78) Dacă lucrez într-un magazin şi, într-o anumită zi, iau cu mine o carte, mă ascund undeva şi 
citesc, în timpul serviciului,   

(79) ce-mi face patronul, când mă prinde?  Mă dă afară.  De ce?  Pentru că timpul acela nu este 
timpul meu,  

(80) ci este timpul patronului, care mă plăteşte pentru el.  E furt de timp şi, implicit, de bani.   

(81) Cele 24 de ore ale zilei de Sabat, şi toate minutele şi secundele din ele, sunt un timp sfânt,  

(82) care Îi aparţine lui Dumnezeu, de aceea eu nu-l pot folosi în scopuri particulare.   

(83) În Exodul 16,23, ni se spune: „Domnul a poruncit aşa.  Mâine este ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului;  

(84) coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce 
va rămâne!”   

(85) Coacere, fierbere.  Orice preparare a alimentelor pe bază de foc, foc de orice natură şi în 
orice formă,  

(86) este oprită de Cuvântul lui Dumnezeu.  Numai aşa trebuie înţeleasă restricţia din  

(87) Exodul 35,3: „Să n-aprinzi foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”   

(88) Nu este vorba de foc pentru încălzitul locuinţei, ci foc pentru gătit.  Nu intră în categoria 
aceasta  

(89) prepararea unei salate, care nu ţine de pe o zi pe alta, cu condiţia ca legumele şi fructele  

(90) să fi fost culese sau cumpărate înainte de Sabat.   

(91) Totuşi, alimentele pregătite în ziua dinaintea Sabatului se pot încălzi în Sabat, pentru a fi 
consumate în condiţii sănătoase.  

(92) În Luca 6,1, citim că, „într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu.  
Ucenicii Lui  

(93) smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.”  În acest caz, fariseii i-au 
învinuit pe ucenici de călcarea Sabatului,   

(94) dar Isus i-a apărat, considerând că era un caz de forţă majoră: erau flămânzi şi nu era ceva 
programat: „s-a întâmplat”.      

(95) Activităţi gospodăreşti, cum ar fi gătitul, curăţenia casei, a curţii, a maşinii, a îmbrăcăminţii, 
a încălţămintei,  
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(96) trebuie să fie efectuate înainte de sosirea zilei sfinte.  Există o zi specială de pregătire, 
înainte de Sabat, pentru toate aceste lucrări:  

(97) „Era ziua pregătirii (când a fost răstignit Hristos) şi începea ziua Sabatului” (Luca 23,54). 

(98) În Exodul 16,23, Moise a zis: „Mâine este ziua de odihnă . . .”  Astăzi coaceţi, fierbeţi şi 
păstraţi  

(99) până în ziua următoare.  Deci, astăzi este vineri.     

(100) Când poporul Israel era în perspectivă să audă glasul lui Dumnezeu rostind Cele Zece 
Porunci pe Muntele Sinai,  

(101) Moise a primit instrucţiuni precise cu privire la modul de pregătire:  

(102) spălarea hainelor în avans de ziua aceea şi evitarea intimităţilor conjugale (Exodul 
19,10.11.14.15).   

(103) Aceea era o zi mare, a unei întâlniri speciale a poporului cu Dumnezeu.  Aşa este fiecare 
Sabat!  

(104) Tranzacţiile comerciale şi transporturile de mărfuri sunt incompatibile cu caracterul sfânt 
al zilei de Sabat:  

(105) „Pe vremea aceasta, am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, 
aducând snopi, încărcând măgarii  

(106) cu vin, struguri şi smochine şi cu tot feluri de lucruri şi aducându-le la Ierusalim în ziua 
Sabatului.   

(107) Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile” (Neemia 13,15).   

(108) „Aşa vorbeşte Domnul: ,Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua 
Sabatului şi să n-o aduceţi 

(109) înlăuntru pe porţile Ierusalimului.  Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua 
Sabatului şi să nu faceţi nicio lucrare,  

(110) ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit părinţilor voştri’” (Ieremia 17,21.22).  

(111) Prin urmare, în ziua Sabatului evităm orice vânzări sau cumpărări, cu excepţia unui 
medicament  

(112) de care avem neapărată nevoie într-o situaţie critică, dacă nu-l avem deja în casă şi dacă 
nu există alt remediu.   

(113) În niciun caz nu programăm înainte de Sabat această acţiune, pentru a fi întreprinsă în 
orele sacre ale Sabatului,  
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(114) pentru că tot avem timp şi pentru că . . . este permis!   

(115) Orice satisfacţii nespirituale şi nevitale, chiar nevinovate în sine, trebuie să fie oprite 
înainte de sosirea zilei sfinte:  

(116) „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântă . . .” (Isaia 58,13).    

(117) Acelaşi verset zice mai departe: „. . . dacă Sabatul va fi desfătarea ta . . .”.  

(118) Astfel, distingem două tipuri de plăceri, aşa cum sunt amintite în acest text:   

(119) – spirituale, care sunt o parte din esenţa zilei sacre;                                                                                                  
– nespirituale şi nevitale, care trebuie să fie evitate în ziua Domnului.  

(120) În general, există trei feluri de plăceri:  

(121) I.  plăceri păcătoase, niciodată practicate de adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu;   

(122) II.  plăceri nevinovate în sine, acceptabile când sunt practicate în zilele de lucru (înot, alte 
exerciţii fizice), dar incompatibile cu caracterul zilei de odihnă;  

(123) III.  plăceri spirituale (sau duhovniceşti), de practicat oricând.   

(124) Conversaţiile purtate în ziua Domnului trebuie să fie în conformitate cu caracterul ei 
sacru,  

(125) „. . . nededându-te la flecării” (Isaia 58,13).  

(126) În ziua de Sabat, nu ne ocupăm de afaceri şi nu discutăm despre afaceri.   

(127) În ziua de Sabat, nu practicăm sporturi şi nu vorbim despre sporturi.   

(128) Dacă vrem să respectăm voinţa lui Dumnezeu, nu discutăm în ziua de Sabat  

(129) despre niciunul din lucrurile vremelnice care nu pot fi practicate în Sabat: emigrare, 
turism, construcţii, maşini etc.   

(130) Literatura nereligioasă, constând din cărţi, ziare, reviste şi orice material asemănător, nu 
se foloseşte în Sabat.  

(131) Emisiunile de radio sau televiziune, cum şi orice fel de înregistrări audio sau video, sunt 
acceptabile în Sabat  

(132) numai dacă au conţinut religios şi nu implică vreo căutare trecând prin zone de emisiuni 
necorespunzătoare.     

(133) Am reţinut din cele relatate până aici că Sabatul nu este o zi de târg, de turism, de şcoală, 
de poştă, de sport, de politică  
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(134) sau alte asemenea preocupări.   

(135) Sabatul poate fi uneori dedicat pentru post şi rugăciune, dar nu trebuie să dobândească în 
permanenţă un astfel de caracter.  

(136) În secolele apostaziei creştinismului, când s-a făcut trecerea treptată de la Sabat la 
duminică, sâmbăta a fost  

(137) declarată zi de post, în care oamenii să se întristeze, iar duminica – o zi de veselie.  În felul 
acesta, 

(138) se producea distanţarea de ziua cea sfântă stabilită de Dumnezeu, prin eliminarea 
caracterului ei de zi de bucurie.   

(139) Că nu trebuie neapărat postit în zilele de Sabat reiese cu claritate din următoarele texte:  

(140) „Moise a zis: ,Mâncaţi-o azi (mana strânsă vineri), căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi 
mană pe câmp’” (Exodul 16,25).     

(141) „Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntaşii fariseilor, ca să prânzească” 
(Luca 14,1).   

(142) Pregătirea pentru Sabat a alimentelor în zilele de vineri ar fi un nonsens, dacă în Sabat nu 
ar fi voie să mâncăm.   

(143) Este adevărat că pot interveni unele dificultăţi profesionale în legătură cu respectarea 
Sabatului  

(144) şi Biblia nu ne-a lăsat fără sfat în aceste privinţe:  

(145) I.  În îngrijirea vitelor – ele trebuie să fie adăpate, hrănite, adică duse la păscut sau hrănite 
acasă, dar în acest al doilea caz numai cu 

(146) nutreţ pregătit înainte de Sabat; vacile, oile, caprele pot fi mulse în Sabat, o acţiune 
uneori inevitabilă.  

(147) II.  În medicină – îngrijirea bolnavilor nu poate fi abandonată sau neglijată, însă şi cadrele 
medicale  

(148) sunt fiinţe omeneşti şi obosesc, având dreptul, ca toţi ceilalţi, la o zi de odihnă pe 
săptămână.   

(149) Pentru cei ce respectă Sfintele Scripturi, această zi este sâmbăta, Sabatul Domnului.   

(150) Un program bine aranjat poate elimina încurcăturile.  Cei ce ţin sâmbăta pot îngriji de 
bolnavi şi în această zi, 

(151) dacă o fac în mod benevol şi situaţia este urgentă, gravă, intervenţia indispensabilă,  
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(152) şi nu este altcineva la dispoziţie pentru a o rezolva.   

(153) Într-un spital Adventist, e normal ca serviciul din Sabat să se reducă la strictul necesar, să 
se facă numai  

(154) ce nu se  poate amâna fără suferinţe suplimentare, iar acest serviciu trebuie făcut prin 
rotaţie şi în mod voluntar.   

(155) Biblia ne arată că şi Hristos a făcut vindecări în Sabat, în general prin cuvânt şi 
întotdeauna în mod gratuit.   

(156) În Matei 12,13, ni se arată că Isus l-a vindecat într-un Sabat pe un om care avea mâna 
dreaptă uscată.   

(157) El i-a zis: „,Întinde-ţi mâna!’  El a întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.”   

(158) Facem curăţenie la casa de rugăciune în cursul săptămânii.  Dacă însă a plouat şi, după 
începutul Sabatului,  

(159) după prima adunare şi aceea nefiind ultima, s-a făcut mizerie în sală, 

(160) se poate face rapid o curăţenie sumară, acelaşi lucru fiind valabil despre îmbrăcăminte şi 
încălţăminte.   

(161) În Luca 14,5, Isus a întrebat: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână 
(Matei 12,11: ,într-o groapă’),    

(162) nu-l va scoate îndată afară în ziua Sabatului?”   

(163) Există şi alte împrejurări asemănătoare, de exemplu, înlocuirea unui cauciuc la maşină,  

(164) dacă s-a produs o pană sau o explozie chiar în ziua de Sabat şi nu se poate aştepta până 
după Sabat.   

(165) Când boul cade în groapă în ziua de Sabat, trebuie scos de acolo imediat.  Este, însă, mult 
mai bine să se ia măsuri  

(166) din timp ca boul să nu cadă în groapă, iar dacă, totuşi, cade, ar fi ciudat să cadă în groapă 
în fiecare sâmbătă  

(167) sau numai sâmbăta.  Dumnezeu ţine cont de situaţiile critice şi urgente, însă  

(168) nimeni să nu creadă că Dumnezeu poate fi dus în eroare, prin considerarea unor situaţii 
obişnuite ca fiind urgente.  

(169) În Galateni 6,7, apostolul Pavel zice: „Nu vă înşelaţi: ,Dumnezeu nu Se lasă să fie 
batjocorit.’    

(170) Ce seamănă omul aceea va şi secera.”  
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(171) De asemenea, în ziua Sabatului, urmaşii adevăraţi ai Domnului Isus Hristos sunt implicaţi, 
dacă este necesar,  

(172) în activităţi umanitare urgente, cum ar fi intervenţii de salvare în cazuri de inundaţii, 
cutremure de pământ, incendii,   

(173) furtuni distrugătoare etc.  În astfel de situaţii, munca, oricât de dificilă, este, în mod 
indiscutabil, acceptabilă şi virtuoasă.   

(174) Călătoria la casa de rugăciune şi înapoi spre casă, cu orice mijloc de locomoţie, este 
admisibilă, dacă biletul de călătorie  

(175) a fost procurat înainte de Sabat.  Când lucrul acesta nu este cu putinţă sau situaţia este 
imprevizibilă şi nu este  

(176) urmarea unei neglijenţe, atunci biletul se poate procura şi în Sabat, oricum, numai dacă 
persoana nu are un mijloc  

(177) de locomoţie propriu, casa de rugăciune este situată prea departe pentru a merge pe jos 

(178) şi nu există o altă casa de rugăciune mai aproape.   

(179) Am vorbit despre mană.  Când poporul Israel a pribegit prin deşert spre ţara promisă timp 
de 40 de ani, Dumnezeu  

(180) l-a hrănit cu „grâu din cer” (Psalmul 78,24).  Dimineaţa, nişte grăunţe asemenea celor „de 
coriandru” (Numeri 11,7)  

(181) se aşezau pe pământ ca nişte „bobiţe de gheaţă albă” (Exodul 16,14).  Ei le adunau şi le 
pregăteau pentru a le mânca.   

(182) Când le-au văzut pentru prima dată, israeliţii au strigat: „Man hu?”, adică, „Ce este 
aceasta?”  (Exodul 16,15)  

(183) Man hu – de acolo a provenit denumirea de mană. 

(184) În fiecare zi, copiii lui Israel strângeau un omer de mană pentru fiecare persoană, iar 
vineri – doi omeri.  

(185) Patru minuni se produceau în legătură cu mana:  

(186) I.  mana însăşi;                                                                                                                                                    
II.  cine strângea mai puţin decât un omer nu ducea lipsă, iar cine strângea mai mult    

(187) decât un omer nu avea de prisos – se menţinea astfel o cantitate constantă;  

(188) III.  păstrată de pe o zi pe alta, mana se strica, dar se menţinea în stare perfectă  

(189) dacă era ţinută de vineri până sâmbătă; 
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(190) IV.  cădea mană în fiecare zi de lucru, dar în Sabat nu cădea.   

(191) Unii s-au aventurat pe câmp şi în Sabat, în căutare de mană, dar nu au găsit.  Dumnezeu a 
întrebat:    

(192) „Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile Mele?  Vedeţi că Domnul v-a dat 
Sabatul, de aceea vă dă  

(193) în ziua a şasea hrană pentru două zile.  Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, 

(194) nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte” (Exodul 16,28.29).  

(195) Acest text ne arată că aprovizionarea cu alimente sau orice altceva în ziua de Sabat  

(196) este o violare a poruncii lui Dumnezeu.  Ziua de vineri sau oricare altă zi de lucru trebuie 
folosită în acest scop.   

(197) Ziua de vineri este numită în Biblie „ziua Pregătirii” (Luca 23,54): „Era ziua Pregătirii şi 
începea ziua Sabatului.”  

(198) Să ne gândim din nou cum începe porunca a patra: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca  
s-o sfinţeşti” (Exodul 20,8). 

(199) Întreaga noastră viaţă trebuie să se desfăşoare în jurul Sabatului, ziua cea sfântă a lui 
Dumnezeu.  Aducerea aminte nu trebuie  

(200) să se producă abia vineri, ci în permanenţă.  Imediat ce s-a încheiat un Sabat trebuie să-l 
avem în vedere pe următorul,   

(201) programându-ne toate activităţile cu grijă şi înţelepciune pentru toate zilele de lucru până 
la sosirea Sabatului următor. 

(202) În cursul săptămânii, trebuie să ne aducem aminte de Sabat, iar întreaga săptămână 
trebuie cuprinsă în procesul pregătirii, 

(203) vineri fiind doar ziua ultimelor pregătiri.  E bine ca ziua a şasea să nu fie prea încărcată, 
prea aglomerată, pentru a evita  

(204) epuizarea fizică şi psihică.  Când soseşte ziua sfântă, trebuie să fim apţi  

(205) pentru meditaţie, rugăciune, studiu, participare efectivă la serviciul public de închinare.  

(206) Iată cum folosesc eu ziua de vineri, în pregătire pentru Sabat: fac curăţenia locuinţei, a 
maşinii (când este cazul şi este posibil),          

(207) mă duc la staţie şi umplu rezervorul de benzină al maşinii, ca să am destulă până duminică 
sau şi după aceea,  
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(208) fac baie, pun lucrurile în ordine, mă aşez şi aştept, cu Biblia în mână, sosirea Sabatului.  Ca 
familie, cântăm o cântare,  

(209) citim un psalm, ne plecăm în rugăciune şi-i spunem zilei sfinte „bun venit!”   

(210) O practică asemănătoare urmăm sâmbătă seara, după apusul soarelui.   

(211) Restricţii şi restricţii. . . .  Ne deranjează?  Aceste reglementări formează ordinea vieţii.  Vă 
puteţi imagina circulaţia     

(212) maşinilor, trenurilor, avioanelor, vapoarelor, fără niciun fel de restricţii?  Sau agricultura?  
Sau construcţiile?  Sau şcolile?   

(213) Sau orice? 

(214) Când acestea ne intră în reflex, le evităm sau le practicăm fără dificultate.  

(215) Viaţa presupune reguli şi acestea se cer respectate, pentru binele propriu şi al altora.   

(216) Ca oricare zi a săptămânii, Sabatul durează 24 de ore, de la apusul soarelui vineri seara 
până la apusul soarelui  

(217) sâmbătă seara.  Totuşi, nu trebuie să ne aflăm pe muchie, să ne zgârcim cu minutele.  E 
bine să avem zone tampon, 

(218) vineri seara înainte de apus, sâmbătă seara după apus.  E bine, pentru un plus de 
siguranţă, să începem vineri seara  

(219) ceva mai devreme şi să terminăm sâmbătă seara ceva mai târziu.  În Israel, evreii religioşi 
consideră Sabatul încheiat   

(220) numai atunci când pot observa trei stele pe cer.   

(221) Înainte de orice joc, sportivii fac exerciţii de „încălzire” a muşchilor, fără care nu numai că 
randamentul lor este redus,  

(222) dar se pot produce chiar accidente musculare.  Ideal ar fi ca vineri lucrul intens să înceteze 
cu câteva ore înainte de apusul soarelui, 

(223) iar ultima oră să fie chiar un timp de tihnă, de relaxare, de cugetare, de intrare lentă în 
tempoul şi 

(224) atmosfera Sabatului.  De folosirea înţeleaptă a acestui timp de „încălzire”  

(225) depinde întreaga experienţă spirituală pe care o realizăm în ziua de Sabat.  

(226) Tatăl meu, care a fost pastor adventist, obişnuia să spună că respectarea Sabatului 
conform cu Cuvântul lui Dumnezeu  



 
P

ag
e1

3
8

 

(227) duce la o viaţă de înaltă ţinută spirituală în toate celelalte zile.  Adică, binecuvântarea 
Sabatului este atât de puternică, 

(228) încât ea afectează în mod vizibil întreaga desfăşurare a vieţii.   

(229) Zicea Iacov, în capitolul 3,6 al cărţii sale, că „limba este un foc”, că „ea aprinde roata 
vieţii”,  

(230) referindu-se, bineînţeles, la relele vorbirii necontrolate.  Parafrazând, putem spune, prin 
contrast,  

(231) că Sabatul este un foc sacru, care înflăcărează toată viaţa individului care îl respectă cu 
adevărat.    

(232) Un pastor adventist din Banat a vizitat o familie de credincioşi în care relaţiile erau 
încordate şi a încercat să-i ajute să se bucure 

(233) de o viaţă de familie normală şi fericită.  Le-a dat un singur sfat:  

(234) „Începeţi să ţineţi Sabatul aşa cum trebuie.”  După un timp, a aflat că ei făcuseră aşa şi 
totul se schimbase în bine. 

(235) Sabatul nu este destinat să fie o zi de trândăvie, ci de activitate sfântă pentru Dumnezeu, 
o zi de odihnă activă,  

(236) care este o foarte bună formă de odihnă.  În cursul zilei de Sabat, credincioşii  

(237) trebuie să participe la serviciile de închinare ale bisericii, aşa cum arată următoarele texte 
din Sfânta Scriptură:        

(238) „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă” 
(Leviticul 23,3).   

(239) „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în 
sinagogă.   

(240) S-a sculat să citească . . .” (Luca 4,16).  După obiceiul Său (obicei este o practică repetată), 
în zilele de Sabat,  

(241) Hristos era prezent în casa de rugăciune.   

(242) Fiind monumentul creaţiunii, Sabatul are funcţia de a ne aduce aminte de acea frumoasă 
lucrare a lui Dumnezeu.     

(243) Astfel, petrecând câtva timp în natură pentru a admira lucrările lui Dumnezeu, noi 
respectăm corect ziua de Sabat.   

(244) Totuşi, astfel de ieşiri nu trebuie să se facă pe seama serviciilor de cult.  Despre primii 
creştini, ni se spune  
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(245) că „toţi, împreună, erau nelipsiţi de la templu . . .” (Fapte 2,46).  Uneori, când este posibil 
şi acolo unde este posibil,  

(246) biserica poate organiza un serviciu de cult în natură.   

(247) Ca să ne dăm bine seama cât de serioasă trebuie să fie respectarea de către noi a zilei de 
Sabat şi cât de strict este Cerul  

(248) în această privinţă, să luăm seama la următorul caz din timpul lui Moise,  

(249) Numeri 15,32-36: „Când erau copiii lui Israel în pustie, l-au găsit pe un om strângând 
lemne în ziua Sabatului. 

(250) Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea.  L-au 
aruncat în temniţă, căci nu se spusese 

(251) ce trebuia să-i facă.  Domnul i-a zis lui Moise: ,Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, 
toată adunarea să-l ucidă  

(252) cu pietre afară din tabără.’  Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi 
a murit, cum îi poruncise lui Moise Domnul.”   

(253) Nu ni se cere astăzi să facem aşa cu călcătorii de Sabat, pentru că acel statut de teocraţie, 
de naţiune organizată    

(254) sub conducerea lui Dumnezeu, cu cod penal de aplicat cu rigurozitate, nu există în 
creştinism. 

(255) Totuşi, o pedeapsă cu urmări veşnice îi aşteaptă pe toţi aceia care nesocotesc ziua cea 
sfântă a lui Dumnezeu  

(256) şi refuză să fie învăţaţi altfel de cum le convine.   

(257) S-ar putea argumenta că, dacă pedeapsa cu moartea nu se mai aplică, atunci nici fapta 
respectivă, anume  

(258) nesocotirea zilei de Sabat, nu mai este păcat.  Să luăm un alt caz, raportat  

(259) în Leviticul 24,10-14.23:  „Fiul unei femei Israelite şi al unui bărbat egiptean . . . a hulit şi a 
blestemat numele lui Dumnezeu.”   

(260) Dumnezeu a poruncit ca omul acela să fie ucis cu pietre şi poporul a făcut aşa.   

(261) Este blestemarea numelui lui Dumnezeu un păcat şi astăzi?  Bineînţeles că este. 

(262) Atunci şi călcarea Sabatului este, pentru că s-a aplicat aceeaşi pedeapsă.   

(263) Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: „Cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu 
moartea;  
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(264) toată adunarea să-l ucidă cu pietre.  Fie străin, fie băştinaş, să moară,  

(265) pentru că a hulit numele lui Dumnezeu” (Leviticul 24,16).   

(266) Un predicator vestit de la alt cult zicea cândva într-o adunare publică din Galaţi: „Unii 
spun că, pentru a fi mântuiţi,    

(267) noi trebuie să ţinem Sabatul.  Dar ce este o zi?  Este învârtirea pământului în jurul axei 
sale.   

(268) Mântuirea mea nu depinde de axa pământului, pe mine nu mă mântuieşte o zi!”  

(269) Absolut corect, mântuirea se realizează numai prin jertfa Domnului Isus Hristos pe crucea 
de pe Golgota.   

(270) Nici ţinerea Sabatului, nici hrănirea săracilor sau îngrijirea bolnavilor – nimic din toate 
acestea nu ne mântuieşte, dar e bine să facem aşa.  

(271) Nu ne mântuim noi, ne mântuieşte Dumnezeu, dar cei mântuiţi respectă hotărârile lui 
Dumnezeu. 

(272) Ei nu se răzvrătesc împotriva programului făcut de Dumnezeu pentru viaţa lor.  

(273) Şi ei respectă Sabatul, odată cu toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu, pentru că ei Îl 
iubesc pe Cel care le-a dat (vezi Ioan 14,15).   

(274) Ca să nu mai spun că oratorul ţinea servicii de cult duminica, o zi produsă tot de învârtirea 
pământului în jurul axei sale!  

(275) 1 Samuel 15,22.23: „Samuel a zis: ,Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele 
decât ascultarea de glasul Domnului? 

(276) Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea Cuvântului Său face mai mult decât 
grăsimea berbecilor.   

(277) Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea şi împotrivirea nu este mai puţin 
vinovată     

(278) decât închinarea la idoli şi terafimii.’” 

(279) Şi?  Dacă toţi ar fi adventişti, atunci cum ar funcţiona societatea?  

(280) Într-o localitate?  Lucrurile s-ar organiza altfel.   

(281) În lumea întreagă?  Dacă toată lumea ar ţine Sabatul, dacă toată lumea ar asculta de 
Dumnezeu în toate privinţele,    

(282) atunci nu ar mai exista niciun motiv pentru ca revenirea lui Hristos să mai întârzie.   
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(283) El ar veni imediat, ar pune capăt răului şi apoi ar crea o lume nouă, adică ar înnoi toate 
lucrurile, aşa cum a promis că va face.   

(284) „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti!”   

(285) Măsura legăturii noastre cu Dumnezeu se verifică prin sentimentele pe care le încercăm 
vineri seara şi sâmbătă seara.  

(286) Există numai două posibilităţi:  

(287) I.  Vineri seara: „Ah!”  (regretând că a venit Sabatul); sâmbătă seara: „Aa!”  (jubilând că a 
trecut Sabatul). 

(288) II.  Vineri seara: „Aa!”  (jubilând că a venit Sabatul); sâmbătă seara: „Ah!”  (regretând că a 
trecut Sabatul).    

(289) Cei ce au descoperit farmecul comuniunii cu Dumnezeu în ziua Sa cea sfântă vor înţelege 
şi mai bine mesajul  

(290) de mâine seară despre Grandoarea Sabatului.   

(291) Vă invităm cordial la încheierea acestei serii de studii despre Sabatul Domnului nostru Isus 
Hristos!!!   

(292) TEMA URMĂTOARE: GRANDOAREA SABATULUI  

D.  MICROSINTEZĂ  

predicator în Germania, că Biblia nu spune cum să fie păzit Sabatul; nu s-a lăsat la aprecierea 
oemenilor; înlocuirea legii circulaţiei cu un îndemn; cum găsim răspuns la o întrebare religioasă; 
începutul zilei de Sabat; Exodul 20,8-11; poruncile scrise cu mâna lui Dumnezeu; Israel a uitat 
Sabatul în Egipt; munca aducătoare de venituri; individul şi cei angajaţi de el; citind o carte   
într-un magazin; prepararea alimentelor se face vineri; ucenicii smulgând spice; activităţi 
gospodăreşti; Sinai, spălarea hainelor, evitarea intimităţilor conjugale; tranzacţii comerciale şi 
transporturi de mărfuri; plăceri în ziua de Sabat; conversaţii în ziua de Sabat; literatură, radio, 
televiziune etc.; post şi rugăciune în Sabat; dificultăţi – în îngrijirea vitelor, în medicină; 
curăţenie la casa de rugăciune; calamități; călătoria în Sabat; mana nu cădea în Sabat; când să 
ne aducem aminte de Sabat; cum folosesc eu ziua de vineri; regulile nu sunt o povară când sunt 
absolut necesare; 24 de ore sfinte; zone tampon, încălzirea sufletului; participare la serviciile 
religioase; admirarea lucrărilor lui Dumnezeu; cât de serioşi trebuie să fim, omul adunând 
lemne în Sabat; axa pământului; singurul mijloc de mântuire; ascultarea face mai mult decât 
jertfele; cum ne simţim vineri seara şi sâmbătă seara   
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TEMA NUMĂRUL 7                                                                                                                           
GRANDOAREA SABATULUI 

A. STUDIUL COMPLET 

De ce ţinem sâmbăta?  V-am explicat!  Ascultaţi astă-seară ce spun Sfintele Scripturi şi 
experienţa despre grandoarea Sabatului zilei a şaptea.  

Noi, românii, nu suntem descendenţi biologici ai lui Avraam, dar, dacă suntem „ai lui Hristos”, 
atunci suntem „sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 3,29).  Acesta este 
un avantaj suplimentar, pentru că Sabatul este în mod egal un privilegiu pentru evrei şi pentru 
neevrei, provenind de la Adam, strămoşul nostru comun, de la creaţiune, aşa cum a spus-o 
foarte clar Mântuitorul lumii în Marcu 2,27: „Sabatul a fost făcut pentru om.”  Timp de multe 
secole, evreii au fost făcuţi depozitarii adevărului şi solii lui Dumnezeu pentru transmiterea 
acelui adevăr la întreaga lume.  

Profetul Isaia afirmă că străinii de Israelul trupesc au dreptul deplin şi inalienabil la Sabatul 
Domnului: „Ferice de omul care face lucrul acesta (‚păzind ce este drept şi făcând ce este bine’, 
versetul 1) şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească şi 
stăpânindu-şi mâna ca să nu facă niciun rău! . . .  Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I 
slujească şi să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi 
Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel 
sfânt şi-i voi umple de veselie în casa Mea de rugăciune, . . . căci casa Mea se va numi o casă de 
rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56,2.6.7).  

Spicuind expresii şi propoziţii din Noul Testament, adversarii Sabatului zilei a şaptea încearcă   
să-l invalideze în numele Domnului:  

„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub har” 
(Romani 6,14).  
 
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 3,13).   
 
„Căci Hristos este sfârşitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” 
(Romani 10,4).   
 
„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele legii” (Romani 
3,28). 
 
Hristos ne-a dat, în Matei 22,37-40, se pretinde, alte porunci, porunca iubirii faţă de Dumnezeu 
şi porunca iubirii faţă de aproapele.                                                                                                                            
 
Ce înseamnă toate aceste declaraţii?                                                                                                             
 
Păcatul este călcarea legii (vezi 1 Ioan 3,4) şi, „unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de 
lege” (Romani 4,15). 
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A fi sub lege înseamnă a fi sub condamnarea legii, pentru că ai călcat-o.   
 
„Căci eu, prin lege, am murit faţă de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu” (Galateni 2,19). 
 
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, a luat asupra Sa blestemul călcării legii, nu ne-a 
despărţit de lege.  Hristos este sfârșitul legii în sensul că El este destinația, scopul legii; acesta                                                                                                         
este sensul cuvântului grecesc τελος, folosit în Romani 10,4.     
 
Aşa cum alimentele sunt pentru hrănirea corpului şi hainele pentru acoperirea lui şi niciodată 
invers, tot astfel credinţa aduce neprihănirea, iar legea este oglinda care ne arată starea 
noastră păcătoasă și reprezintă modul de viaţă al celor socotiţi neprihăniţi, niciodată invers.  
Toate la locul lor.                                                                                                   
 
Iată şi alte texte despre lege, har, credinţă, pe care unii le ignoră:                                                                                                        
 
În Romani 3,31, apostolul Pavel ne spune foarte clar: „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi legea?  
Nicidecum.  Dimpotrivă, noi întărim legea.”  Acest singur text ar fi sufficient pentru a pune 
definitiv capăt oricăror îndoieli despre continuitatea, valabilitatea și perpetuitatea legii divine.    
 
„Deci, ce vom zice?  Legea este ceva păcătos?  Nicidecum!  Dimpotrivă, păcatul nu l-am 
cunoscut decât prin lege.  De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi-ar fi spus: ‚Să nu 
pofteşti!’”  (Romani 7,7) 
 
„. . . prin lege vine cunoştinţa deplină a păcatului” (Romani 3,20).   
 
„Aşa că legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7,12).  
 
„Ştim, în adevăr, că legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului” 
(Romani 7,14).  
 
Cele două mari porunci amintite de Domnul Hristos nu înlocuiesc Cele Zece Porunci, ci sunt 
rezumatul lor: iubirea faţă de Dumnezeu constă în respectarea primelor 4 porunci, iubirea faţă 
de aproapele se exprimă prin păzirea celorlalte 6 porunci.  De altfel, zicând aşa, Mântuitorul nu 
spunea nimic nou, ci doar cita cele două porunci din Vechiul Testament: iubirea faţă de 
Dumnezeu, din Deuteronom 6,5, și iubirea faţă de aproapele, din Leviticul 19,18.                                      
 
Nu este nimic problematic cu legea lui Dumnezeu.  Ea este sfântă, dreaptă, bună, 
duhovnicească, perfectă, eternă.  Toată problema este cu viaţa păcătosului, care trebuie 
schimbată, şi Dumnezeu este gata să facă lucrul acesta.                                                                                             
 
A fi sub har înseamnă a fi sub puterea salvatoare a lui Dumnezeu, care face totul posibil în viaţa 
păcătoşilor: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4,13).                                                               
 
Şi mai spun unii: „Noi nu suntem sub vechiul legământ, ci sub noul legământ.”   
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Perfect!  În timp ce vechiul legământ se baza pe o promisiune omenească, „Vom face tot ce a 
zis Domnul!”  (Exodul 24,3), noul legământ se bazează pe făgăduinţele Domnului.   

Iată cum e prezentat de apostol, în Evrei 8,7-10, acest salt de la vechiul la noul legământ: „În 
adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al 
doilea.  Căci, ca o mustrare, a zis Dumnezeu lui Israel: ‚Iată, vin zile’, zice Domnul, ,când voi face 
cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului.  Pentru că n-au 
rămas în legământul Meu şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei’, zice Domnul.  ,Dar iată legământul pe 
care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile’, zice Domnul: ,voi pune legile Mele în mintea lor 
şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.’”  

Noul legământ e bazat pe făgăduinţele Domnului, nu ale oamenilor.  Noul legământ prevede 
înscrierea legilor lui Dumnezeu nu pe table de piatră, ci în mintea şi în inima credincioşilor. 
Înscriind poruncile Sale în mintea mea, Dumnezeu le face parte integrantă din viaţa mea.  Aşa 
trăiesc, aşa gândesc, aşa simt, aşa îmi place.  Fără niciun efort.  Acesta sunt eu şi nu pot fi altul.   
Dumnezeu nu a promis că va scrie în mintea şi inima oamenilor o parte din poruncile Sale, ci 
absolut toate.  El nu recunoaşte o lege ştirbită, modificată.  

O doamnă de altă credinţă din Iaşi, care locuieşte în Statele Unite, a vizitat biserica noastră din 
Brisbane, Australia, pentru a solicita ajutor financiar ca să tipărească nişte cărţi pentru copii şi 
să le distribuie în România.  Ne-a lăsat un exemplar, pe care l-am cercetat cu atenţie.  Descria, 
pentru copii, lucrarea creaţiunii, arătând ce a creat Domnul în fiecare zi, de la prima până la a 
şasea.  Mă aşteptam să zică ceva şi despre ziua a şaptea, când minunile creaţiunii au fost 
sărbătorite, celebrate.  Nimic, absolut nimic despre ziua a şaptea.  Cum este posibil aşa ceva? 

Evitarea activităţilor care nu sunt compatibile cu sfinţenia Sabatului nu trebuie să ne determine 
să considerăm Sabatul o povară.  Odihna nu este povară, ci delectare.  Cine ar refuza o zi liberă 
şi plătită acordată de patronul său?  Sabatul este un minunat dar de la Dumnezeu pentru noi 
oamenii, de aceea el trebuie rezervat pentru comuniune cu Dumnezeu şi trebuie ţinut din iubire 
faţă de El, aşa cum a zis Domnul Isus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14,15), iar 
apostolul Ioan afirmă: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.  Şi poruncile 
Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5,3).   

Sabatul a fost destinat să fie o sursă de fericire, prilej de bucurie pentru orice fiinţă omenească, 
aşa cum suntem asiguraţi în Isaia 58,13.14: „. . . dacă Sabatul va fi desfătarea ta, . . . atunci te 
vei putea desfăta în Domnul . . .”.  

Să ne reamintim că, în Geneza 2,3, ni se spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea.  
Binecuvântarea aşezată de El asupra zilei Sale este ireversibilă.  Balaam, un profet al lui 
Dumnezeu din timpuri străvechi, a declarat că o binecuvântare dată de Dumnezeu nu poate fi 
schimbată de oameni: „Iată că am primit poruncă să binecuvintez.  Da, El a binecuvântat şi eu 
nu pot întoarce” (Numeri 23,20).  Împăratul David s-a rugat odată astfel: „Binecuvintează dar 
casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta!  Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este 
binecuvântat pentru veşnicie!”  (1 Cronici 17,27)     
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În consecinţa acestor declaraţii, Sabatul zilei a şaptea rămâne pentru totdeauna ziua cea 
binecuvântată a lui Dumnezeu, pentru că El a binecuvântat-o la creaţiune, şi, ce a binecuvântat 
El, oamenii nu pot întoarce. 

Să revenim asupra textului din Geneza 2,3, care spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o.  Efectele acestor acţiuni dumnezeieşti se manifestă în mod direct şi vizibil în 
viaţa oamenilor:                                                                                                                                                          

– Sabatul este binecuvântat, de aceea respectarea lui îi binecuvintează pe oameni.                                   
– Sabatul este sfinţit, de aceea respectarea lui îi sfinţeşte pe oameni.  

Ce se întâmplă cu oamenii care nu sunt convinşi de adevărul despre Sabat sau care nu l-au 
cunoscut niciodată?  Există o interpretare cum că Dumnezeu îi va admite în împărăţia Sa cu 
acest minus la activul lor, care a fost în afara controlului şi răspunderii lor.  Sunt convins că 
această interpretare este plauzibilă, dar este necesar să ţinem cont şi de următoarele două 
observaţii:                                                                                                                                                                 

(01) Cât de departe merge această toleranţă din partea lui Dumnezeu? 

În ziua de 2 martie 2008, am făcut o vizită, împreună cu soţia şi cu fiica noastră, la noul templu 
Hindu din Lilburn, Atlanta, Statele Unite ale Americii.  E un templu colosal, învelit la exterior şi în 
interior cu marmură albă de Italia, trimisă în India pentru prelucrare, apoi dusă în Statele Unite 
pentru asamblare.  Turnuri albe frumoase decorează acoperişul, sculpturi fascinante sclipesc la 
exterior şi în interior.  A trebuit să intrăm în ciorapi în partea centrală a clădirii, unde este 
templul propriu-zis.  La un moment dat, un bărbat a deschis nişte uşi masive, dincolo de care, la 
o oarecare înălţime, erau nişte statui de înfăţişare feminină, extrem de frumoase, din marmură.  
La deschiderea uşilor, hinduşii prezenţi, bărbaţi şi femei de diferite vârste, au scos strigăte de 
bucurie şi s-au închinat acelor statui, făcând plecăciuni, împreunând mâinile sau chiar 
întinzându-se complet pe podeaua de marmură.  Mă întreb dacă Dumnezeu a acceptat 
închinarea aceea numai pentru că ei erau sinceri, devotaţi şi nu ştiau altceva.  De fapt, nu Lui I  
s-au închinat.   

În Fapte 17,30, ni se spune că apostolul Pavel a declarat în oraşul Atena: „Dumnezeu nu ţine 
seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască.”  E foarte clar: oamenilor care se pocăiesc, Dumnezeu le ignoră trecutul, păcatele 
făcute din neştiinţă, dar nu şi când nu se pocăiesc.  Aceia vor pieri în păcatele lor, aşa cum 
spune acelaşi apostol Pavel în Romani 2,12: „Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege 
şi toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege.”  Problema care se pune este nu 
numai dacă oamenii au ştiut sau nu, ci şi dacă ar fi putut afla şi ce au făcut pentru a cunoaşte 
adevărul.                                                                                                                                                                    

(02) A doua observaţie priveşte o stare de fapt: nerespectarea Sabatului este nu numai o vină, 
ci şi o pierdere imensă.  Anii de umblare cu Dumnezeu şi de ascultare de El sunt ani minunaţi, 
iar avantajele pierdute prin nepracticarea adevărului nu se vor mai putea recupera niciodată. 
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Am trăit câţiva ani în Australia, unde am fost pastor al unei biserici adventiste române şi al 
uneia de limbă engleză.  Când am sosit acolo, un enoriaş mi-a spus că, în Australia, juriştilor, 
medicilor şi pastorilor li se permite să circule cu o viteză ceva mai mare decât li se permite altor 
şoferi, datorită profesiei lor.  L-am crezut şi am circulat aşa.  Într-o dimineaţă, duceam copiii la 
şcoală şi soţia mea era cu noi în maşină.  Timpul era scurt şi mă grăbeam să ajung în mod 
punctual la şcoală.  La un moment dat, m-a oprit un poliţist şi mi-a cerut carnetul de conducere.  
L-am întrebat ce am greşit.  Mi-a spus că am avut o viteză mai mare decât cea arătată pe 
indicatorul rutier.  Când am menţionat că sunt pastor, m-a întrebat: „Aveţi un caz de viaţă sau 
moarte?”  „Nu”, i-am răspuns eu.  „Atunci, plătiţi ca oricare altul”, a încheiat poliţistul.  Nu a 
ţinut cont de convingerea şi de sinceritatea mea şi nici nu a avut importanţă faptul că eu m-am 
bazat pe convingerea şi sinceritatea enoriaşului meu.  Am plătit amenda.  Observaţi, a crede în 
mod sincer un neadevăr nu te scuteşte de răspundere şi de consecinţe. 

Să presupunem că eu sunt mult mai tânăr şi că doresc să devin medic.  Mă înscriu pentru 
concursul de admitere la Facultatea de Medicină.  La examenul scris de anatomie se anunţă 
tema „Nervii rahidieni”.  Rămân perplex, pentru că nu cunosc tema, nu-mi aduc aminte aproape 
nimic despre nervii rahidieni.  Dar am o soluţie salvatoare: cunosc perfect capitolul despre 
„Sistemul limfatic”, aşa că scriu o teză despre această parte a anatomiei, o teză perfectă, bine 
documentată, argumentată, explicată, de înaltă ţinută ştiinţifică, aproape ca o lucrare de 
doctorat.  Voi trece examenul, voi fi admis?  Nu.  De ce nu?, doar am scris o lucrare foarte bună.  
Da, dar din nefericire am scris altceva, nu ce s-a cerut.  Poate cineva să ţină în mod perfect, 
exemplar, o altă zi a săptămânii, dar nefiind ce a hotărât Dumnezeu, degeaba o face.  Nu se ia în 
considerare.  A zis Mântuitorul în Matei 15,9: „Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături 
nişte porunci omeneşti.”   

Obişnuiam cândva să scriu „de asemenea” într-un cuvânt.  Aveam justificare în comparaţia cu 
alte limbi: pentru această locuţiune adverbială există un cuvânt în franceză, germană, engleză, 
spaniolă, rusă.  Un cuvânt.  De ce nu le-am contopi şi noi, ca în „anotimp”?  Cineva mi-a atras 
însă atenţia, era prin anul 1975, că „de asemenea” se scrie separat, aşa este convenţia 
lingviştilor, aşa este regula.  De atunci nu am mai scris „de asemenea” într-un cuvânt.  Nu am 
aşteptat să mi se spună în mod repetat şi insistent.  

Presupun că vă amintiţi poezia „El-Zorab” de George Coşbuc.  Când arabul care îi vânduse paşei 
calul s-a răzgândit şi l-a cerut înapoi . . ., iată ce spune poetul mai departe: „Se-ncruntă paşa: 
eşti nebun?  /  E calul meu şi n-aştepta, de două ori să-ţi spun!”  N-aştepta de două ori să-ţi 
spun!  Iată ce a zis David în Psalmul 62,11: „O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit.”   

Mântuitorul a rostit cuvintele celebre din Matei 7,7.8: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; 
bateţi şi vi se va deschide.  Căci orişicine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate i se 
deschide.”  Această întreită făgăduinţă este la fel de veridică astăzi ca atunci când a fost spusă 
pentru prima dată – cine caută adevărul cu toată inima şi cu toată sinceritatea nu se poate să 
nu-l găsească.  Atunci, unde este vina pentru negăsire, pentru ignoranţă?  La cel care nu caută 
sau nu caută cum ar trebui să caute. 

Deci, căutătorilor sinceri după adevăr, Dumnezeu li-l descoperă.  Iată nişte cazuri:                                  
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(01) Soţii Iustin şi Zenovia Ivanchiu locuiau în Bucureşti şi erau, pare-mi-se, acrobaţi la circ şi au 
participat la Jocurile Olimpice.  Într-o noapte, doamna a avut un vis: o voce i-a spus să se ducă 
pe strada Popa Tatu, numărul 38.  S-au dus amândoi acolo într-o vineri după-amiază, spre seară.  
Omul de serviciu făcea ultimele aranjamente înainte de a veni publicul.  Vizitatorii au întrebat 
ce este acolo.  El le-a spus că este o casă de rugăciune, a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, şi 
că, peste un scurt timp, va fi o adunare.  Au intrat, au ascultat, le-a plăcut, au mai venit şi, în 
cele din urmă, au primit credinţa adventistă, inclusiv învăţătura biblică despre Sabat.  Cunosc 
experiența aceasta chiar de la soții Ivanchiu.                                                  

(02) Tatăl unui doctor în teologie domiciliat în Statele Unite, pe nume Samuele Bacchiocchi, 
trăia în ţara natală, Italia.  Ca majoritatea locuitorilor Italiei, familia Bacchiocchi era de religie 
catolică.  Citind însă în Biblie, în Geneza, capitolul 2, versetele 1-3, că Dumnezeu S-a odihnit în 
ziua a şaptea a săptămânii creaţiunii, că a binecuvântat şi a sfinţuit acea zi, domnul Bacchiocchi-
tatăl a încetat să mai ţină duminica şi a început să ţină Sabatul zilei a şaptea, sâmbăta.  Nu i-a 
spus nimeni, a descoperit lucrul acesta în Biblie.  Ca rezultat, întreaga familie a aderat la Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea. 

Dumnezeu a luat măsuri pentru informarea suficientă a tuturor locuitorilor pământului despre 
adevărul Său.  Iată ce ni se spune în Apocalipsa 14,6: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin 
mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.”  Nu văd cum ar putea exista o 
publicitate mai amplă şi mai efectivă, şi, în aceste condiţii, nu văd ce scuză ar mai avea cineva ca 
să nu cunoască adevărul despre Sabat.   

În vederea acestei publicităţi de mare anvergură, Mântuitorul Isus Hristos a dat dispoziţii chiar 
de la început.  El le-a poruncit ucenicilor Săi de atunci şi din toate veacurile ulterioare ce găsim 
în următoarele trei texte:  

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.  Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului.  Amin” (Matei 28,19.20). 
 
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.  Cine va crede şi se va 
boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 16,15.16). 
 
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1,8).                                  
 
Aşa cum observăm din aceste texte, Dumnezeu a organizat o vestire a Cuvântului Său la scară 
mondială, pentru ca orice fiinţă omenească să-l cunoască şi să se hotărască, în favoarea sau 
împotriva lui.                                                                                                                                                                         
 
În prezent nu există nicio scuză, nicio justificare ca o persoană să nu afle adevărul mântuitor, tot 
adevărul, inclusiv învăţătura despre Sabatul zilei a şaptea.  Această evanghelie veşnică vestită 
pretutindeni este purtată de un strigăt puternic: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a 
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venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor!”  (Apocalipsa 14,7).  Vocabularul de aici e împrumutat din porunca a patra, aflată în 
Exodul 20,11: „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, 
iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”  
Observăm o preluare a poruncii Sabatului la sfârşitul Scripturii, într-o profeţie care se împlineşte 
în zilele noastre.                                                                                                                                                    
 
Sigur, adevărul se vesteşte, dar şi destinatarii lui trebuie să dea dovadă de seriozitate şi 
hotărâre.  Un evreu de limbă română, baptist cu vederi penticostale, care locuia cu soţia sa în 
Australia, participa uneori la adunările Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea Române din oraşul 
Brisbane.  I-am spus odată: „Dumitale ţi-ar sta foarte bine între noi.”  Răspunsul lui a fost: 
„Toată viaţa mea am dorit să ţin şi sâmbăta şi duminica.”  I-am atras atenţia asupra cuvintelor 
lui Isus, că, anume, „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6,24).  
 
Sabatul zilei a şaptea produce eroi şi martiri.  În anii ateismului oficial, mulţi adventişti de ziua a 
şaptea din România au fost sancţionaţi pentru că nu au fost de acord să facă vreun compromis 
în ce priveşte lucrul în Sabat.  Ca rezultat, li s-a tăiat alocaţia de stat pentru copii, unii chiar şi-au 
pierdut locurile de muncă, unii tineri din armată au fost deferiţi tribunalelor militare, care i-au 
osândit la ani grei de închisoare şi canal.  Au suportat orice consecinţe, dar nu au acceptat să 
calce porunca lui Dumnezeu.  Aşa zice Scriptura: „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da 
cununa vieţii” (Apocalipsa 2,10).  
 
Prigoniţii nu au fost încăpăţânaţi, nici habotnici, nici bigoţi, nici extremişti, ei au fost, pur şi 
simplu, credincioşi faţă de Dumnezeu.  În mod respectuos, ei au spus: „Nu este o rea-voinţă, dar 
noi nu putem lucra împotriva poruncii lui Dumnezeu şi a conştiinţei noastre.  Lucrăm oricând în 
alte zile, muncim suplimentar, facem ture de noapte, dar nu putem renunţa la credinţă.”  Nu 
am auzit niciodată despre cineva să fi suferit astfel de pierderi şi maltratări pentru ziua de 
duminică sau pentru oricare altă zi a săptămânii.  Personal, am fost exmatriculat din şcoală de 3 
ori, pentru că nu frecventam cursurile sâmbăta şi, deşi doream să studiez, eram mulţumit că am 
făcut ce era normal să fac.  Am continuat la „fără frecvenţă” şi tot am terminat.  
 
În Matei 7,21-23, Hristos a zis: „Nu orişicine-Mi zice, ‚Doamne, Doamne!’  va intra în împărăţia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 
‚Doamne, Doamne!  N-am proorocit noi în numele Tău?  N-am scos noi demoni în numele Tău?  
Şi n-am făcut noi multe minuni în numele Tău?’  Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am 
cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’”   
 
În continuarea acestor cuvinte şi la încheierea Predicii de pe Munte, Hristos l-a asemănat pe 
omul care aude cuvintele Sale şi le face cu un gospodar înţelept, care şi-a zidit casa pe stâncă: 
aceasta a rămas neclintită, în ciuda ploilor, şuvoaielor şi vânturilor, care au bătut, într-adevăr, în 
casa aceea, dar nu au putut-o ruina.  Din contra, cel care aude cuvintele lui Isus şi nu le face se 
aseamănă cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip; când au venit ploile, şuvoaiele şi  
vânturile şi au bătut în casa aceea, ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea ei a fost mare (vezi versetele 24-
27).   
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Unele adevăruri biblice sunt înţelese numai prin practicare şi învăţătura despre Sabat este de 
aşa natură.  Pe la începutul anilor 1980, a avut loc o întâlnire a unor cadre medicale la sediul 
Comunităţii Adventiste Labirint din Bucureşti.  Un medic a pomenit ceva despre fructul mango.  
Până la data aceea nu auzisem acel cuvânt şi nu aveam nici cea mai vagă idee cum arată şi ce 
gust are un fruct mango.  Putea să-mi explice cineva oricât de mult, de bine, de convingător.  
Ştiţi când am înţeles ce gust are fructul mango?  În toamna anului 1987, când m-am stabilit în 
Australia; atunci am cumpărat astfel de fructe şi le-am mâncat.  Şi atunci am constatat ce gust 
au.  

„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!  Ferice de omul care se încrede în El!”, a zis David în 
Psalmul 34,8.   

La toate aceste şapte adunări am făcut teorie: Biblie, istorie, geografie, lingvistică, astronomie 
etc.  Ce ar fi să trecem la practică?  Gustaţi din mango şi veţi şti ce gust are.  Atunci veţi fi 
încântaţi şi-l veţi recomanda şi altora.   

Acceptarea Sabatului, cu toată inima, cu toată fiinţa, cu toată bucuria, implică o legătură 
sinceră, totală şi durabilă cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor şi al Sabatului.  Implică o 
întâlnire săptămânală specială cu El, afară de întâlnirile zilnice; acea mare întâlnire, la nivel 
înalt, în ziua stabilită de El.  Acceptarea Sabatului implică o pregustare a întâlnirii cu El, faţă în 
faţă, pentru veşnicie, în împărăţia Sa. 

Capitolul 58 al cărţii lui Isaia, după ce vorbeşte despre respectarea Sabatului în versetul 13, se 
încheie cu o splendidă făgăduinţă în versetul 14: „. . . atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu 
te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura 
Domnului a vorbit.”  E foarte bine când vorbeşte gura Domnului: atunci nu mai există niciun 
dubiu şi nicio neclaritate.  

Reţineţi: te vei putea desfăta în Domnul (o stare de împlinire, de încântare, de fericire); Eu te 
voi sui pe înălţimile ţării (care ţară?  nu cerul?); te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui 
tău Iacov (adică moştenirea promisă; care este aceea?  nu împărăţia lui Dumnezeu?) 

Acest text răspunde la întrebările următoare:                                                                                                                                

„Doamne, cine va locui în cortul Tău?  Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?”  (Psalmul 15,1)   

„Cine va putea să se suie la muntele Domnului?  Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?”  
(Psalmul 24,3) 

Şi iată acum răspunsul tuturor răspunsurilor, dat în Isaia 66,22.23:  „,Căci, după cum cerurile 
cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea’, zice Domnul, ‚aşa va 
dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice 
făptură să se închine înaintea Mea’, zice Domnul.”   
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Poeţii şi compozitorii s-au priceput cel mai bine să exprime grandoarea Sabatului Domnului.  
Iată în continuare textele unora dintre imnurile despre Sabat:  

192: Măreţe Sabat!  (Cartea veche)                                                                                                                            

(01) Măreţe Sabat!  Cât suflă de lin                                                                                                                                                 
Al raiului vânt pe cerul senin.                                                                                                                                  
La rugă-acuma, cu toţi ne-adunăm,                                                                                                                       
Tatălui din cer mărire să-I dăm. 

Cor: O, măreţ Sabat!  De Tatăl sfinţit,                                                                                                        
Spre dulce-odihnă fii bine venit!                                                                                                              
Toţi fiii tresaltă-n îngeresc cor                                                                                                              
Spre lauda veşnicului Creator!                                 

(02) Măreţe Sabat!  Lucrul s-a sfârşit,                                                                                                            
Azi, sufletul de griji e curăţit,                                                                                                                  
Din apa vieţii s-adapă-n nesaţ,                                                                                                             
Veniţi laolaltă, surori şi fraţi!  (Cor)  
                                                                                                                       

(03) Măreţe Sabat!  Astăzi adunaţi,                                                                                                                       
Cu bucurie Domnului cântaţi,                                                                                                                 
Din nou cu toţii Lui să ne-nchinăm,                                                                                                  
Mărire, laudă pururea să-I dăm.  (Cor) 
 

(04) Măreţe Sabat!  Repaus ceresc,                                                                                                               
Tu-mi dai putinţa să nădăjduiesc, 
Că, odihnind azi, cum Domnul a zis,                                                                                                    
Serba-voi Sabatul şi-n Paradis.  (Cor)  

196: Şi la lucru şi pe cale (cartea veche) 

(01)  Şi la lucru şi pe cale                                                                                                                           
Despre Sion vesel cânt,                                                                                                                           
Dar nicicând nu cânt mai vesel                                                                                                               
Decât în Sabatul sfânt.                                                                                                                               
 
Cor: Griji, dureri în Sabat zboară,                                                                                                        
Mulţumesc lui Dumnezeu,                                                                                                                    
Bucuria mă-mpresoară,                                                                                                                                                
Şi-n credinţă cresc mereu!                                                                                                                         

 
(02)  O, ce mult aş vrea să laud                                                                                                                               

Harul Celui Preamărit, 
Şi să spun oricărui suflet,                                                                                                                          
Cum e pacea de găsit!  (Cor)                                                                                                                        
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(03)  Îngerii pot să mărească                                                                                                                                
Prin cântări pe Dumnezeu,                                                                                                                                      
Dar, ca despre har să cânte,                                                                                                                                      
Ei nu pot, ci numai eu.  (Cor)                                                                                                                      
 

(04)  Doamne-ajută-mi să-Ţi cânt harul                                                                                                                  
Înaintea orişicui,                                                                                                                                                    
Căci prin har sunt ce sunt astăzi,                                                                                                                         
Da, prin harul Domnului!  (Cor)  

199: O, ce bucurie!  (Cartea veche)                                                                                                                      

(01) O, ce bucurie                                                                                                                                                               
azi cu toţi simţim!                                                                                                                                                     
Liberi de-orice grijă,                                                                                                                                                
lui Hristos servim!                                                                                                                                                          
În întreg cuprinsul,                                                                                                                                                             
toţi cântând mereu,                                                                                                                                        
Preamărim pe Domnul                                                                                                                                                                       
în Sabatul Său!                                                                                                                                      

(03) Căci ştim că oriunde-s                                                                                                           
adunaţi doi-trei,                                                                                                                                            
Au făgăduinţa:                                                                                                                                           
Domnul e-ntre ei!                                                                                                                                
Steaua cea din Iacob,                                                                                                                             
Soare-al meu şi-al tău,                                                                                                                                     
Ne răsare astăzi,                                                                                                                                                                           
în Sabatul Său!                                                                                                                                             

(04) Azi, puteri divine,                                                                                                                                                              
date de Hristos,                                                                                                                                                                  
Vin ca să-ntărească                                                                                                                                                                                      
pe-orice credincios,                                                                                                                                                   
Pe toţi câţi se-adună,                                                                                                                                                   
fie bun sau rău,                                                                                                                                                         
Să serbeze-n pace                                                                                                                                                    
azi Sabatul Său!    

(05) O, ce zi frumoasă!                                                                                                                                   
Cerul pe pământ!                                                                                                                                   
Liber de-orice grijă,                                                                                                                                        
azi mă rog şi cânt!                                                                                                                                          
Azi, în zi de Sabat,                                                                                                                                       
toţi în adunări,                                                                                                                                   
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Primim de la Domnul                                                                                                                      
binecuvântări!  

(07) Cu cântări în coruri                                                                                                                           
numele-I măriţi,                                                                                                                                     
Când prin uşa milei                                                                                                                              
căutaţi smeriţi!                                                                                                                                              
În chivot, în ceruri,                                                                                                                              
scrisă-i legea Sa:                                                                                                                                 
„Astăzi de-auzi glasu-I,                                                                                                                                
nu întârzia!” 

586: O, zi, popas divin!  (Cartea nouă, 2006)                                                                                                  

(01) O, zi, popas divin,                                                                                                                                      
În sufletul trudit,                                                                                                                  
Cuvântul sfânt, de rouă plin,                                                                                                                 
Să cadă liniştit!  
                                                                                                                                    

(02) E ziua păcii Lui! . . .                                                                                                     
Alină-al nostru dor,                                                                                                                               
Şi valul urii să-l supui,                                                                                                                                           
O, scump Mântuitor!                                                                                                                                                      
 

(03) E zi de rugă iar;                                                                                                                             
Cu dor de veşnicii,                                                                                                                         
Suim spre-al cerului altar;                                                                                                                      
Isus, la noi să vii!                                                                                                                                            
                                                                                                                  

(04) ‘N-această sfântă zi,                                                                                                                      
Trimite raza Ta,                                                                                                                                    
Din noaptea grea a ne trezi                                                                                                             
În zori de osana! 

593: Din Paradis  (cartea nouă, 2006)                                                                                                                              

(01) Din Paradis, Dumnezeul iubirii                                                                                                                    
Ne-a dăruit un Sabat minunat;                                                                                                                     
El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii                                                                                                                        
Ca un altar peste veacuri ’nălţat.  

Cor: Te preamărim, Dumnezeule mare,                                                                                         
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;                                                                                                    
Chiar printre nori, ca o rază de soare,                                                                                               
Sabat de Sabat cobori lângă noi!                                                                                                         
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(02) Purtând din zori gingăşie de floare,                                                                                                              
Dar şi tăria înalţilor munţi,                                                                                                                      
Ca semn etern de curată-nchinare,                                                                                                  
Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi.  (Cor)  
                                                                                  

(03) Noi nu cedăm închinării păgâne                                                                                                  
Şi nu stricăm legea Celui Prea Sfânt,                                                                                           
Căci, pentru veci, ziua-a şaptea rămâne                                                                                            
Zi de-nchinat şi pe noul pământ.  (Cor)  
 

B. REZUMATUL STUDIULUI 

Ca urmaşi biologici ai lui Adam şi urmaşi spirituali ai lui Avraam (Galateni 3,29), noi, românii, 
avem tot dreptul la celebrarea zilei de Sabat, pentru că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 
2,27).   Isaia confirmă acest lucru, arătând că străinii care respectă Sabatul sunt primiţi de 
Dumnezeu (Isaia 56,2.6.7).  Adversarii Sabatului scot din context unele texte biblice pentru a-şi 
susţine părerile (Romani 6,14; Galateni 3,13; Romani 10,4; 3,28; Matei 22,37-40).  Păcatul este 
călcarea legii (1 Ioan 3,4) şi, „unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege” (Romani 
4,15).  A fi sub lege înseamnă a fi călcător al legii şi sub condamnarea ei; abia prin ţinerea legii 
omul moare faţă de ea (Galateni 2,19).  Hristos ne-a scăpat de blestemul legii, nu de lege însăşi; 
El este sfârşitul legii în sensul că este ţinta şi scopul ei.  Numeroase texte arată armonia dintre 
lege şi har, legea descoperind păcatul şi osândindu-l, ea fiind sfântă, dreaptă, bună şi 
duhovnicească, iar harul fiind puterea salvatoare a lui Hristos (Romani 3,31; 7,7; 3,20; 7,12; 
7,14; Deuteronom 6,5; Leviticul 19,18).  

Păzirea legii lui Dumnezeu este posibilă prin puterea Lui (Filipeni 4,13), pentru că, în noul 
legământ, Dumnezeu scrie legea Sa în mintea şi în inima oamenilor (Evrei 8,7-10), făcând din ea 
o parte din fiinţa şi existenţa lor.  În felul acesta, este asigurată o viaţă în armonie cu legea lui 
Dumnezeu, din iubire faţă de Dătătorul ei (Ioan 14,15; 1 Ioan 5,3). 

Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Geneza 2,3), iar ce 
binecuvintează El rămâne binecuvântat pentru veşnicie (Numeri 23,20; 1 Cronici 17,27).  Fiind 
binecuvântat, Sabatul îi binecuvintează pe oameni, fiind sfinţit, îi sfinţeşte, iar fără sfinţire 
„nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12,14).  „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de 
neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască” (Fapte 17,30).  
Iertaţi sunt numai cei ce se pocăiesc, dar toţi ceilalţi vor pieri (Romani 2,12).  Întrebarea este nu 
numai dacă oamenii au ştiut sau nu, ci şi dacă ar fi putut afla şi ce au făcut în scopul acesta.  
Călcarea Sabatului este o mare pierdere personală, deoarece umblarea cu Dumnezeu este o 
sursă de eternă bucurie.  Umblând pe calea poruncilor omeneşti, oamenii practică o închinare 
zadarnică (Matei 15,9).   

Adevărul biblic trebuie să fie urmat fără întârziere (Psalmul 62,11) şi  toţi cei ce îl caută îl vor 
găsi (Matei 7,7.8).  O publicitate la scară mondială are loc acum, pentru ca toţi oamenii să 
cunoască adevărul divin, inclusiv cel despre Sabat, şi să-l practice (Matei 28,19.20; Marcu 
16,15.16; Fapte 1,8; Apocalipsa 14,6.7), iar credincioşia faţă de Dumnezeu trebuie să ţină până 
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la moarte (Apocalipsa 2,10).  Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (Matei 6,24; 7,21-23); cei ce 
aud adevărul şi nu-l practică zidesc pe nisip şi vor suferi eşec (Matei 7,26.27).  Satisfacţia 
produsă de respectarea Sabatului este înţeleasă numai prin experienţă personală (Psalmul 34,8; 
Isaia 58,13.14).  Păzitorii credincioşi ai Sabatului vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu (Psalmul 
24,3; 15,1.2) şi vor continua să-l sărbătorească în vecii vecilor (Isaia 66,22.23).  

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR                                                                                   

(01) DE CE ŢINEM SÂMBĂTA?  VĂ EXPLICĂM!  (titlu general) – Pastor Ştefan Radu  

(02) TEMA NUMĂRUL 7: GRANDOAREA SABATULUI 

(03) De ce ţinem sâmbăta?  V-am explicat!!! 

(04) Ascultaţi acum ce spun Sfintele Scripturi şi experienţa despre grandoarea Sabatului zilei a 
şaptea. 

(05) Noi, românii, nu suntem descendenţi biologici ai lui Avraam; totuşi, dacă suntem “ai lui 
Hristos”, atunci suntem  

(06) „sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 3,29).  Aici este un avantaj 
suplimentar, pentru că Sabatul este în mod egal  

(07) un privilegiu pentru evrei şi pentru neevrei, provenind de la Adam, strămoşul nostru 
comun, de la creaţiune,  

(08) aşa cum a spus-o foarte clar Mântuitorul lumii în Marcu 2,27: „Sabatul a fost făcut pentru 
om.”  

(09) Timp de multe secole, evreii au fost făcuţi depozitarii adevărului şi solii lui Dumnezeu 

(10) pentru transmiterea acelui adevăr la toate popoarele lumii.   

(11) Profetul Isaia afirmă că străinii de Israelul trupesc au dreptul deplin şi inalienabil la Sabatul 
Domnului:  

(12) „Ferice de omul care face lucrul acesta (,păzind ce este drept şi făcând ce este bine’, 
versetul 1) şi de fiul omului, care rămâne  

(13) statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă 
niciun rău! . . .  

(14) Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească numele Domnului, 
pentru ca să fie slujitorii Lui,  

(15) şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi 
voi aduce la muntele Meu cel sfânt  

(16) şi-i voi umple de veselie în casa Mea de rugăciune, . . . căci casa Mea se va numi 
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(17) o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56,2.6.7).   

(18) Spicuind expresii şi propoziţii din Noul Testament, adversarii Sabatului zilei a şaptea  

(19) încearcă să-l invalideze în numele Domnului:  

(20) „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub har” 
(Romani 6,14).  

(21) „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 
3,13).     

(22) „Căci Hristos este sfârşitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” 
(Romani 10,4).   

(23) „Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele legii” 
(Romani 3,28).   

(24) Hristos ne-a dat, în Matei 22,37-40, se pretinde, alte porunci,  

(25) porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi porunca iubirii faţă de aproapele.   

(26) Ce înseamnă toate aceste declaraţii?  Păcatul este călcarea legii (1 Ioan 3,4) şi, 

(27) „unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege” (Romani 4,15).   

(28) A fi sub lege înseamnă a fi sub condamnarea legii, pentru că ai călcat-o.   

(29) „Căci eu, prin lege, am murit faţă de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu” (Galateni 2,19).   

(30) Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, nu ne-a despărţit de lege. 

(31) Hristos este sfârşitul legii în sensul că el este destinaţia legii, scopul legii; acesta este 
înţelesul cuvântului grecesc telos.   

(32) Alimentele sunt pentru hrănirea corpului şi hainele pentru acoperirea lui şi niciodată 
invers.  

(33) Niciodată invers.  Toate la locul lor!   

(34) Tot astfel, credinţa aduce neprihănirea,  

(35) iar legea arată modul de viaţă al celor neprihăniţi. 

(36) Iată şi alte texte despre lege – har – credinţă:  

(37) În Romani 3,31, apostolul Pavel ne spune foarte clar: „Deci, prin credinţă, desfiinţăm noi 
legea?  

(38) Nicidecum.  Dimpotrivă, noi întărim legea.”  
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(39) Romani 7,7: „Deci, ce vom zice?  Legea este ceva păcătos?  Nicidecum!  Dimpotrivă, păcatul 
nu l-am cunoscut decât prin lege.   

(40) De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi-ar fi spus: ,Să nu pofteşti!’” 

(41) Romani 3,20, ultima parte: „. . . prin lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”   

(42) Romani 7,12: „Aşa că legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.”   

(43) Romani 7,14: „Ştim, în adevăr, că legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut 
rob păcatului.” 

(44) Cele două mari porunci amintite de Domnul Hristos nu înlocuiesc Cele Zece Porunci, ci sunt 
rezumatul lor:      

(45) iubirea faţă de Dumnezeu constă în respectarea primelor patru porunci,  

(46) iar iubirea faţă de aproapele în păzirea celorlalte şase porunci.  De altfel, Mântuitorul nu 
spunea atunci nimic nou,  

(47) ci doar cita cele două porunci din Vechiul Testament:  

(48) iubirea faţă de Dumnezeu, din Deuteronom 6,5, şi iubirea faţă de aproapele, din Leviticul 
19,18.  

(49) Nu este nimic problematic cu legea lui Dumnezeu.  Ea este sfântă, dreaptă, bună, 
duhovnicească, perfectă, eternă,  

(50) Toată problema este cu viaţa păcătosului, care trebuie schimbată şi Dumnezeu este gata să 
facă lucrul acesta.   

(51) A fi sub har înseamnă a fi sub puterea salvatoare a lui Dumnezeu, care face totul posibil în 
viaţa păcătoşilor, aşa cum zice Pavel în  

(52) Filipeni 4,13: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.”   

(53) Şi mai spun unii: „Noi nu suntem sub vechiul legământ, ci sub noul legământ.”  

(54) Perfect!  În timp ce vechiul legământ se baza pe o promisiune omenească, „Vom face tot ce 
a zis Domnul!”  (Exodul 24,3), 

(55) noul legământ se bazează pe făgăduinţe mai bune, făgăduinţele lui Dumnezeu.   

(56) Acest legământ nou este descris în Evrei 8,7-10, fiind un salt uriaş faţă de cel vechi: 

(57) „În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit 
cu un al doilea.   

(58) Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: ,Iată, vin zile’, zice Domnul, ,când voi face cu 
casa lui Israel şi cu casa lui Iuda 
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(59) un legământ nou; nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am 
apucat de mână ca să-i scot      

(60) din ţara Egiptului.  Pentru că n-au rămas în legământul Meu şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei’, 
zice Domnul.   

(61) ,Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile’, zice Domnul:  

(62) ,voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei 
vor fi poporul Meu.’”   

(63) Noul legământ e bazat pe făgăduinţele Domnului, nu ale oamenilor.  

(64) Noul legământ prevede scrierea legilor lui Dumnezeu nu pe table de piatră, ci în mintea şi 
în inima credinciosului.   

(65) Scriind poruncile Sale în mintea mea, Dumnezeu le face parte integrantă din viaţa mea.  

(66) Atunci aşa gândesc, aşa simt, aşa îmi place, aşa trăiesc.  Fără niciun efort.  Acesta sunt eu şi 
nu pot fi altul. 

(67) Dumnezeu nu a promis că va scrie în mintea şi în inima oamenilor o parte din poruncile 
Sale, ci absolute pe toate.   

(68) El nu recunoaşte o lege ştirbită, modificată.   

(69) O doamnă de altă credinţă din Iaşi, care locuieşte în Statele Unite, a vizitat biserica noastră 
din Brisbane, Australia,  

(70) ca să solicite ajutor financiar pentru tipărirea unor cărţi pentru copii şi pentru distribuirea 
lor în România. 

(71) Ne-a lăsat un exemplar, pe care l-am cercetat cu atenţie.  În cartea aceea descria, pentru 
copii, lucrarea creaţiunii,  

(72) arătând ce a creat Dumnezeu în fiecare zi, de la prima până la a şasea.  Mă aşteptam să zică 
ceva şi despre ziua a şaptea, 

(73) când minunile creaţiunii au fost sărbătorite, celebrate.  Nimic, absolut nimic despre ziua a 
şaptea.  Cum este posibil aşa ceva?        

(74) Evitarea activităţilor care nu sunt compatibile cu sfinţenia Sabatului nu trebuie să ne 
determine să privim Sabatul  

(75) ca pe o povară.  Odihna nu este povară, ci delectare.  Cine ar refuza o zi liberă şi plătită, 
acordată de patronul său?   

(76) Sabatul este un minunat dar de la Dumnezeu pentru noi oamenii, de aceea el trebuie 
rezervat pentru comuniune cu Dumnezeu  
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(77) şi trebuie ţinut din iubire faţă de El, aşa cum a zis Domnul Isus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele” (Ioan 14,15),   

(78) iar apostolul Ioan afirmă: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.   

(79) Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5,3).   

(80) Sabatul a fost destinat să fie o sursă de fericire, prilej de bucurie pentru orice fiinţă 
omenească, aşa cum se arată în  

(81) Isaia 58,13.14: „. . . dacă Sabatul va fi desfătarea ta, . . . atunci te vei putea desfăta în 
Domnul . . .”. 

(82) Să reamintim că, în Geneza 2,3, ni se spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea.   

(83) Binecuvântarea aşezată de El asupra zilei Sale sfinte este ireversibilă.  

(84) Balaam, un profet al lui Dumnezeu din timpuri străvechi, a declarat că o binecuvântare 
dată de Dumnezeu  

(85) nu poate fi schimbată de oameni: „Iată că am primit poruncă să binecuvintez. 

(86) Da, El a binecuvântat şi eu nu pot întoarce” (Numeri 23,20). 

(87) Împăratul David s-a rugat odată astfel: „Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămână 
pe vecie înaintea Ta!      

(88) Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!”  (1 Cronici 17,27)  

(89) În consecinţa acestor declaraţii, Sabatul zilei a şaptea rămâne pentru totdeauna ziua cea 
binecuvântată a lui Dumnezeu, 

(90) pentru că El a binecuvântat-o la creaţiune şi ce a binecuvântat El oamenii nu pot întoarce. 

(91) Să revenim asupra textului din Geneza 2,3, care spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o.     

(92) Efectele acestor acţiuni dumnezeieşti se manifestă în mod direct şi vizibil în viaţa 
oamenilor:  

(93) Sabatul este binecuvântat, de aceea respectarea lui le aduce oamenilor binecuvântare. 

(94) Şi cum se manifestă această binecuvântare?  În felul următor:  

(95) „Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine” (Psalmul 128,2). 

(96) Sabatul este sfinţit, de aceea respectarea lui îi sfinţeşte pe oameni.   

(97) Ce se întâmplă cu oamenii care nu sunt convinşi de adevărul biblic despre Sabatul zilei a 
şaptea  



 
P

ag
e1

5
9

 

(98) sau nu l-au cunoscut niciodată?  Există o interpretare cum că Dumnezeu îi va admite în 
împărăţia Sa cu acest minus  

(99) la activul lor, care a fost în afara controlului şi răspunderii lor.  Sunt convins că această 
interpretare este plauzibilă,  

(100) dar este necesar să ţinem cont şi de următoarele două observaţii:  

(101) I.  Cât de departe poate merge această toleranţă din partea lui Dumnezeu?   

(102) În ziua de 2 martie 2008, am făcut o vizită, împreună cu soţia şi cu fiica noastră, la noul 
templu Hindu din  

(103) Lilburn, Atlanta, Statele Unite ale Americii.  E un templu colosal, învelit la exterior şi în 
interior cu marmură albă     

(104) din Italia, trimisă în India pentru prelucrare, apoi dusă în Statele Unite pentru asamblare.   

(105) Turnuri albe frumoase decorează acoperişul, sculpturi fascinante sclipesc la exterior şi în 
interior.   

(106) A trebuit să intrăm în ciorapi în partea centrală a clădirii, unde este templul propriu-zis. 

(107) La un moment dat, un bărbat a deschis nişte uşi masive, dincolo de care, la o oarecare 
înălţime, erau nişte statui    

(108) de înfăţişare feminină, extrem de frumoase, din marmură.  La deschiderea uşilor, hinduşii 
prezenţi, bărbaţi şi femei   

(109) de diferite vârste, au scos strigăte de bucurie şi s-au închinat acelor statui, făcând 
plecăciuni, împreunând mâinile 

(110) sau chiar întinzându-se orizontal pe podeaua de marmură.  Mă întreb dacă Dumnezeu  

(111) a acceptat închinarea aceea numai pentru că ei erau sinceri, devotaţi şi nu ştiau altceva. 

(112) De fapt, nu Dumnezeului etern, Creator I s-au închinat, ci unor statui făcute de mâna 
omului. 

(113) În Fapte 17,30, ni se spune că apostolul Pavel a declarat în oraşul Atena: „Dumnezeu nu 
ţine seama  

(114) de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască.”   

(115) E foarte clar: oamenilor care se pocăiesc, Dumnezeu le ignoră trecutul, păcatele făcute 
din neştiinţă,  
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(116) dar nu şi când nu se pocăiesc.  Aceia vor pieri în păcatele lor, aşa cum acelaşi apostol 
Pavel spune în 

(117) Romani 2,12: „Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege;  

(118) şi toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege.”   

(119) Problema care se pune este nu numai dacă oamenii au ştiut sau nu,  

(120) ci şi dacă ar fi putut afla şi ce au făcut ei pentru a cunoaşte adevărul. 

(121) II.  A doua observaţie priveşte o stare de fapt: nerespectarea Sabatului este nu numai o 
vină, ci şi o pierdere imensă.   

(122) Anii de umblare cu Dumnezeu şi de ascultare de El sunt ani minunaţi,  

(123) iar avantajele pierdute prin nepracticarea adevărului nu se vor mai putea recupera 
niciodată.   

(124) Am trăit câţiva ani în Australia, unde am fost pastor al unei biserici adventiste române şi al 
uneia de limbă engleză.   

(125) Când am ajuns acolo, un enoriaş român mi-a spus că, în ţara aceea, juriştilor, medicilor şi 
pastorilor li se permite      

(126) să circule cu o viteză ceva mai mare decât li se permite altor şoferi, datorită profesiei lor.  
L-am crezut şi am circulat aşa.   

(127) Într-o dimineaţă, duceam copiii la şcoală şi soţia mea era cu noi în maşină.  Timpul era 
scurt şi mă grăbeam să fiu punctual.   

(128) La un moment dat, m-a oprit un poliţist şi mi-a cerut carnetul de conducere.  L-am 
întrebat ce am făcut.  Mi-a răspuns că  

(129) am avut o viteză mai mare decât cea arătată pe indicatorul rutier.  Când am menţionat că 
sunt pastor, m-a întrebat:  

(130) „Aveţi un caz de viaţă sau de moarte?”,  i-am răspuns că nu.  „Atunci”, a zis poliţistul, 
„plătiţi ca oricare altul.”   

(131) Şi am plătit amenda.  Nu a ţinut cont de convingerea şi de sinceritatea mea şi nici nu a 
avut importanţă faptul  

(132) că eu m-am bazat pe convingerea şi sinceritatea enoriaşului meu.   

(133) Observaţi, a crede în mod sincer un neadevăr nu te scuteşte de răspundere şi de 
consecinţe.   
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(134) Să presupunem că eu sunt tânăr şi că doresc să devin medic.  Mă înscriu pentru concursul 
de admitere  

(135) la Facultatea de Medicină.  La examenul scris de anatomie se anunţă tema „Nervii 
rahidieni”.   

(136) Rămân perplex, pentru că nu cunosc tema, nu-mi aduc aminte aproape nimic despre 
nervii rahidieni.   

(137) Dar am o soluţie salvatoare: cunosc perfect capitolul despre „Sistemul limfatic”, aşa că 
scriu o teză despre această parte 

(138) a anatomiei, o lucrare perfectă, bine documentată, argumentată, explicată, de înaltă 
ţinută ştiinţifică.   

(139) Voi trece examenul?  Voi fi admis?  Nu.  De ce nu?  Doar am scris o lucrare foarte bună.  
Da, însă, din nefericire, am scris altceva,  

(140) nu ce mi s-a cerut.  Poate cineva să ţină o zi a săptămânii în mod perfect, exemplar,  

(141) dacă nu este ce a cerut Dumnezeu, degeaba o face.  Nu se ia în considerare.   

(142) Mântuitorul a zis, în Matei 15,9: „Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte 
porunci omeneşti.”   

(143) Obişnuiam cândva să scriu „de asemenea” într-un cuvânt.  Aveam justificare în 
comparaţia cu alte limbi şi anume, 

(144) pentru această locuţiune adverbială se foloseşte un singur cuvânt în limbile: franceză, 
germană, engleză, rusă.     

(145) Un cuvânt.  De ce nu le-am contopi şi noi, ca în cuvântul „anotimp”?  Cineva mi-a atras 
atenţia, era prin anul 1975, că 

(146) „de asemenea” se scrie separat, aşa este convenţia lingviştilor, aşa este regula.   

(147) De atunci, nu am mai scris „de asemenea” într-un cuvânt.  Nu am aşteptat să mi se spună 
în mod repetat şi insistent.  

(148) Presupun că vă amintiţi poezia „El Zorab”, de George Coşbuc.  Când arabul care îi vânduse 
paşei calul s-a răzgândit şi  

(149) l-a cerut înapoi, iată ce spune poetul mai departe:  

(150) „Se-ncruntă paşa: / ,eşti nebun? / E calul meu şi n-aştepta / de două ori să-ţi spun!’”   

(151) N-aştepta de două ori să-ţi spun!  Iată ce a zis David în  

(152) psalmul 62,11: „O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit!” 
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(153) Hristos a rostit cuvintele celebre din Matei 7,7.8: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; 
bateţi şi vi se va deschide.      

(154) Căci orişicine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate i se deschide.”   

(155) Această întreită făgăduinţă este la fel de veridică astăzi ca şi atunci când a fost dată –  

(156) cine caută adevărul cu toată inima şi cu toată sinceritatea şi seriozitatea nu se poate să 
nu-l găsească!   

(157) Atunci, unde este vina pentru negăsire, pentru ignoranţă?  La cel ce nu caută sau nu caută 
cum ar trebui să caute.   

(158) Deci, căutătorilor sinceri după adevăr, Dumnezeu li-l descoperă.  Iată nişte cazuri: 

(159) I.  Soţii Iustin şi Zenovia Ivanchiu locuiau în Bucureşti, fiind, pare-mi-se, acrobaţi la circ şi 
au participat la  

(160) Jocurile Olimpice.  Într-o noapte, doamna a avut un vis: o voce i-a spus să se ducă pe 
strada Popa Tatu nr. 38.   

(161) Au mers amândoi acolo, într-o vineri după-amiază, spre seară.  Omul de serviciu făcea 
ultimele aranjamente   

(162) înainte de a sosi publicul.  Vizitatorii au întrebat ce este acolo.  El le-a spus că este o casă 
de rugăciune 

(163) a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi că, peste un scurt timp, va fi o adunare. 

(164) Au intrat, au ascultat, le-a plăcut, au mai venit şi au primit credinţa adventistă, inclusiv 
învăţătura biblică despre Sabat.     

(165) II.  Tatăl unui doctor în teologie domiciliat în Statele Unite, pe nume Samuelle 
Bacchiocchi, trăia în Italia.  Ca majoritatea  

(166) locuitorilor Italiei, familia Bacchiocchi era de religie catolică.  Citind în Biblie, în Geneza 
2,1-3,  

(167) domnul Bacchiocchi-tatăl a descoperit că Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea a 
săptămânii creaţiunii, că  

(168) a binecuvântat şi a sfinţit ziua aceea.  Drept urmare, el a început să ţină ziua a şaptea, 
sâmbăta.   

(169) Nu i-a spus nimeni, a descoperit lucrul acesta în Biblie.  Ca rezultat,  

(170) întreaga familie a aderat la Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.   
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(171) Dumnezeu a luat măsuri pentru informarea suficientă a tuturor locuitorilor pământului 
despre adevărul Său.  Iată ce se spune în  

(172) Apocalipsa 14,6: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie 
veşnică,  

(173) pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei 
limbi şi  

(174) oricărui norod.”  Nu văd cum ar putea exista o publicitate mai amplă şi mai eficientă şi,  

(175) în aceste condiţii, nu văd ce scuză ar mai avea cineva să nu cunoască adevărul despre 
Sabat şi să nu-l respecte.  

(176) În vederea acestei publicităţi de mare anvergură, Mântuitorul Isus Hristos a dat dispoziţii 
chiar de la început.   

(177) El le-a poruncit ucenicilor Săi de atunci şi din toate veacurile ulterioare ce găsim scris în 
următoarele texte:  

(178) „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 

(179) al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.  

(180) Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.  Amin” (Matei 28,19.20).   

(181) „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.   

(182) Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 
16,15.16).   

(183) „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori  

(184) în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  

(185) Aşa cum observăm din aceste texte, Dumnezeu a organizat o vestire a Cuvântului Său la 
scară mondială,  

(186) pentru ca orice fiinţă omenească să-l cunoască şi să se hotărască, în favoarea sau 
împotriva lui. 

(187) În prezent, nu există nicio scuză, nicio justificare ca o persoană să nu afle adevărul 
mântuitor,   

(188) tot adevărul, inclusiv învăţătura despre Sabatul zilei a şaptea.  

(189) Această evanghelie veşnică vestită pretutindeni este purtată de un strigăt puternic:  

(190) „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, 
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(191) şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”  (Apocalipsa 
14,7)  

(192) Vocabularul de aici este preluat din porunca a patra, aflat în Exodul 20,11: „Căci în şase 
zile      

(193) a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul  

(194) ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”  Observăm o preluare a poruncii Sabatului la sfârşitul 
Scripturii, într-o profeţie  

(195) care se împlineşte sub ochii noştri.   

(196) Iată similarităţile dintre cele două texte:  

(197) „. . . închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor” (Apocalipsa 
14,7).   

(198) „. . . a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele” (Exodul 20,11).   

(199) E absolut clar că Ioan citează din porunca a patra, după cum e clar că 

(200) versul „numai flori şi omenie” provine din poezia Hora Unirei, scrisă de poetul Vasile 
Alecsandri.   

(201) Sigur, adevărul se vesteşte, dar şi destinatarii trebuie să dea dovadă de seriozitate şi 
hotărâre.   

(202) Un evreu de limbă română, baptist cu vederi penticostale, care locuia cu soţia sa în 
Australia,    

(203) participa uneori la adunările Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea Române din oraşul 
Brisbane.  

(204) I-am spus odată: „Dumitale ţi-ar sta foarte bine între noi.”  La care a răspuns:  

(205) „Toată viaţa mea am dorit să ţin şi sâmbăta şi duminica.”  I-am atras atenţia asupra 
cuvintelor  

(206) Domnului Isus, care a zis că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6,24).   

(207) Sabatul zilei a şaptea produce eroi şi martiri.  În anii ateismului de stat, mulţi adventişti de 
ziua a şaptea  

(208) din România au fost sancţionaţi pentru că nu au fost de acord să facă vreun compromis în 
ce priveşte lucrul în Sabat.   
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(209) Ca rezultat, li s-a tăiat alocaţia de stat pentru copii, unii chiar şi-au pierdut locurile de 
muncă, unii tineri din armată  

(210) au fost deferiţi tribunalelor militare, care i-au osândit la ani grei de închisoare şi canal.   

(211) Au suportat orice consecinţe, dar nu au acceptat să calce porunca lui Dumnezeu. 

(212) Aşa zice Scriptura: „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 
2,10).   

(213) Prigoniţii nu au fost încăpăţânaţi, nici habotnici, nici bigoţi, nici extremişti, ei au fost, pur 
şi simplu, credincioşi lui Dumnezeu.   

(214) În mod respectuos, ei au spus: „Nu este rea-voinţă, dar noi nu putem lucra împotriva 
poruncii lui Dumnezeu şi      

(215) împotriva conştiinţei noastre.  Lucrăm în alte zile, muncim suplimentar, facem ture de 
noapte,  

(216) dar nu putem renunţa la credinţă.” 

(217) Nu am auzit niciodată despre cineva să fi suferit astfel de pierderi şi maltratări pentru ziua 
de duminică sau  

(218) pentru oricare altă zi a săptămânii.  Personal, am fost exmatriculat din şcoală de trei ori  

(219) pentru că nu frecventam cursurile sâmbăta şi, deşi doream să studiez, eram  

(220) bucuros că am făcut ce era normal să fac.  Am continuat la „fără frecvenţă” şi tot am 
terminat.   

(221) În Matei 7,21-23, Hristos a zis: „Nu orişicine-Mi zice ,Doamne, Doamne!’  va intra în 
împărăţia cerurilor, ci  

(222) cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,Doamne, 
Doamne!  N-am proorocit noi 

(223) în numele Tău?  N-am scos noi draci în numele Tău?  Şi n-am făcut noi multe minuni în 
numele Tău?’   

(224) Atunci le voi spune curat: ,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi 
care lucraţi fărădelege.’”   

(225) În continuarea acestor cuvinte şi la încheierea Predicii de pe Munte, Hristos l-a asemănat 
pe omul care aude  

(226) cuvintele Sale şi le face cu un gospodar înţelept, care şi-a zidit casa pe stâncă: aceasta a 
rămas neclintită, 
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(227) în ciuda ploilor, a şuvoaielor şi a vânturilor, care au bătut, într-adevăr, în casa aceea, dar 
nu au putut-o ruina.   

(228) Din contra, cel care aude cuvintele lui Isus şi nu le face se aseamănă cu un om nechibzuit,  

(229) care şi-a zidit casa pe nisip; când au venit ploile, şuvoaiele şi vânturile şi au bătut în casa 
aceea,  

(230) ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea i-a fost mare (versetele 24-27).   

(231) Unele adevăruri biblice sunt înţelese numai prin practicare şi învăţătura despre Sabat este 
de aşa natură. 

(232) Pe la începutul anilor 1980, a avut loc o întâlnire a unor cadre medicale la sediul 
Comunităţii Adventiste  

(233) Labirint din Bucureşti.  Un medic a pomenit ceva despre un fruct numit mango.  Până la 
data aceea nu auzisem  

(234) acel cuvânt şi nu aveam nici cea mai vagă idee cum arată şi ce gust are un fruct mango.  
Putea să-mi explice cineva   

(235) mult şi bine, dar nu aş fi înţeles.  Ştiţi când a devenit clar pentru mine ce gust are fructul 
mango?   

(236) În toamna anului 1987, când m-am stabilit în Australia; atunci am cumpărat astfel de 
fructe şi le-am mâncat.   

(237) Mâncând, am aflat ce gust are fructul mango.  În niciun alt fel nu aş fi reuşit. 

(238) „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!  Ferice de omul care se încrede în El!”, a zis David 
în Psalmul 34,8.   

(239) În toate aceste adunări am făcut teorie: Biblie, istorie, geografie, lingvistică, astronomie 
etc.  Ce ar fi  

(240) să trecem la practică?  Gustaţi din mango şi veţi şti ce gust are!  Atunci veţi fi încântaţi şi-l 
veţi recomanda şi altora.   

(241) Acceptarea Sabatului, cu toată inima, cu toată fiinţa, cu toată bucuria, implică o legătură 
sinceră, totală şi durabilă  

(242) cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor şi al Sabatului.  Implică o întâlnire săptămânală 
specială cu El, afară de  

(243) întâlnirile obişnuite zilnice; acea mare întâlnire, la nivel înalt, în ziua stabilită de El. 

(244) Acceptarea Sabatului implică o pregustare a întâlnirii cu El, faţă în faţă, pentru veşnicie, în 
împărăţia Sa.   
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(245) Capitolul 58 din Isaia, după ce, în versetul 13, vorbeşte despre respectarea Sabatului, se 
încheie cu o splendidă  

(246) făgăduinţă în versetul 14: „. . . atunci te vei putea desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe 
înălţimile ţării,  

(247) te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.”   

(248) E foarte bine când vorbeşte gura Domnului: atunci nu mai există niciun dubiu şi nicio 
neclaritate.   

(249) Reţineţi, vă rog:                                                                                                                                                
I.  te vei desfăta în Domnul (o stare de împlinire, de încântare, de fericire);  

(250) II.  Eu te voi sui pe înălţimile ţării (care ţară, nu cerul?);  

(251) III.  te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov (nu împărăţia lui Dumnezeu?). 

(252) Acest text răspunde parţial la întrebările următoare:  

(253) „Doamne, cine va locui în cortul Tău?  Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?”  (Psalmul 
15,1)    

(254) „Cine va putea să se suie la muntele Domnului?  Cine se va ridica până la locul Lui cel 
sfânt?”  (Psalmul 24,3)  

(255) Şi acum, iată răspunsul tuturor răspunsurilor – îl găsim în Isaia 66,22.23: 

(256) „,Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui 
înaintea Mea’, zice Domnul,  

(257) ,aşa vor dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în fiecare 
Sabat,  

(258) va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, zice Domnul.”   

(259) Poeţii şi compozitorii s-au priceput cel mai bine să exprime grandoarea Sabatului 
Domnului.    

(260) Iată în continuare textele unora dintre imnurile despre Sabat: 

(261)  

192: Măreţe Sabat!  (Cartea veche)                                                                                                                            

(01) Măreţe Sabat!  Cât suflă de lin                                                                                                                                                 
Al raiului vânt pe cerul senin!                                                                                                                                  
La rugă-acuma, cu toţi ne-adunăm,                                                                                                                       
Tatălui din cer mărire să-I dăm. 
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(262)  

Cor: O, măreţ Sabat!  De Tatăl sfinţit,                                                                                                        
Spre dulce-odihnă fii bine venit!                                                                                                              
Toţi fiii tresaltă-n îngeresc cor,                                                                                                              
Spre lauda veşnicului Creator!   

(263)                                

(02) Măreţe Sabat!  Lucrul s-a sfârşit,                                                                                                            
Azi, sufletul de griji e curăţit,                                                                                                                  
Din apa vieţii s-adapă-n nesaţ,                                                                                                             
Veniţi laolaltă, surori şi fraţi!   

(264)  

Cor: O, măreţ Sabat!  De Tatăl sfinţit,                                                                                                        
Spre dulce-odihnă fii bine venit!                                                                                                              
Toţi fiii tresaltă-n îngeresc cor,                                                                                                              
Spre lauda veşnicului Creator!   

(265)                                                                                                                        

(03) Măreţe Sabat!  Astăzi adunaţi,                                                                                                                       
Cu bucurie Domnului cântaţi,                                                                                                                 
Din nou cu toţii Lui să ne-nchinăm,                                                                                                  
Mărire, laudă pururea să-I dăm.  

(266)  

Cor: O, măreţ Sabat!  De Tatăl sfinţit,                                                                                                        
Spre dulce-odihnă fii bine venit!                                                                                                              
Toţi fiii tresaltă-n îngeresc cor,                                                                                                              
Spre lauda veşnicului Creator!   

(267)  

(04) Măreţe Sabat!  Repaus ceresc,                                                                                                               
Tu-mi dai putinţa să nădăjduiesc 
Că, odihnind azi, cum Domnul a zis,                                                                                                    
Serba-voi Sabatul şi-n Paradis.   

 (268) 

Cor: O, măreţ Sabat!  De Tatăl sfinţit,                                                                                                        
Spre dulce-odihnă fii bine venit!                                                                                                              
Toţi fiii tresaltă-n îngeresc cor,                                                                                                              
Spre lauda veşnicului Creator!   
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(269)  

196: Şi la lucru şi pe cale (cartea veche) 

(01)  Şi la lucru şi pe cale                                                                                                                           
Despre Sion vesel cânt,                                                                                                                           
Dar nicicând nu cânt mai vesel                                                                                                               
Decât în Sabatul sfânt.    

                                                                                                                            
(270) 
 

Cor: Griji, dureri în Sabat zboară,                                                                                                        
Mulţumesc lui Dumnezeu,                                                                                                                    
Bucuria mă-mpresoară                                                                                                                                                
Şi-n credinţă cresc mereu!                                                                                                                         

 
(271) 
 

(02)  O, ce mult aş vrea să laud                                                                                                                               
Harul Celui Preamărit, 
Şi să spun oricărui suflet                                                                                                                          
Cum e pacea de găsit!   

(272) 
 
Cor: Griji, dureri în Sabat zboară,                                                                                                        
Mulţumesc lui Dumnezeu,                                                                                                                    
Bucuria mă-mpresoară                                                                                                                                                
Şi-n credinţă cresc mereu!  
                                                                                                                        

(273)                                                                                               

(03)  Îngerii pot să mărească                                                                                                                                
Prin cântări pe Dumnezeu,                                                                                                                                      
Dar, ca despre har să cânte,                                                                                                                                      
Ei nu pot, ci numai eu.  

(274) 
 

Cor: Griji, dureri în Sabat zboară,                                                                                                        
Mulţumesc lui Dumnezeu,                                                                                                                    
Bucuria mă-mpresoară                                                                                                                                                
Şi-n credinţă cresc mereu!                                                                                                                                                                                                                                              

 
(275)  
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(04)  Doamne-ajută-mi să-Ţi cânt harul                                                                                                                  

Înaintea orişicui,                                                                                                                                                    
Căci prin har sunt ce sunt astăzi,                                                                                                                         
Da, prin harul Domnului!   

(276) 
 
Cor: Griji, dureri în Sabat zboară,                                                                                                        
Mulţumesc lui Dumnezeu,                                                                                                                    
Bucuria mă-mpresoară                                                                                                                                                
Şi-n credinţă cresc mereu!                                                                                                                       

 
(277)  
 
199: O, ce bucurie!  (Cartea veche)                                                                                                                      

(01) O, ce bucurie                                                                                                                                                               
azi cu toţi simţim!                                                                                                                                                     
Liberi de-orice grijă,                                                                                                                                                
lui Hristos servim!                                                                                                                                                           

(278) 

În întreg cuprinsul,                                                                                                                                                             
toţi cântând mereu,                                                                                                                                        
Preamărim pe Domnul                                                                                                                                                                       
în Sabatul Său!                                                                                                                                      

(279) 

(03) Căci ştim că oriunde-s                                                                                                           
adunaţi doi-trei,                                                                                                                                            
Au făgăduinţa:                                                                                                                                           
Domnul e-ntre ei!                                                                                                                                 

(280) 

Steaua cea din Iacob,                                                                                                                             
Soare-al meu şi-al tău,                                                                                                                                     
Ne răsare astăzi,                                                                                                                                                                           
în Sabatul Său!                                                                                                                                             

(281) 

(04) Azi, puteri divine,                                                                                                                                                              
date de Hristos,                                                                                                                                                                  
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Vin ca să-ntărească                                                                                                                                                                                      
pe-orice credincios,                                                                                                                                                    

(282)  

Pe toţi câţi se-adună,                                                                                                                                                   
fie bun sau rău,                                                                                                                                                         
Să serbeze-n pace                                                                                                                                                    
azi Sabatul Său!    

(283) 

(05) O, ce zi frumoasă!                                                                                                                                   
Cerul pe pământ!                                                                                                                                   
Liber de-orice grijă,                                                                                                                                        
azi mă rog şi cânt!                                                                                                                                           

(284)  

Azi, în zi de Sabat,                                                                                                                                       
toţi în adunări,                                                                                                                                   
Primim de la Domnul                                                                                                                      
binecuvântări!  

(285) 

(07) Cu cântări în coruri                                                                                                                           
numele-I măriţi,                                                                                                                                     
Când prin uşa milei                                                                                                                              
căutaţi smeriţi!                                                                                                                                               

(286)  

În chivot, în ceruri,                                                                                                                              
scrisă-i legea Sa:                                                                                                                                 
„Astăzi de-auzi glasu-I,                                                                                                                                
nu întârzia!” 

(287) 

586: O, zi, popas divin!  (Cartea nouă, 2006)                                                                                                  

(01) O, zi, popas divin,                                                                                                                                      
În sufletul trudit,                                                                                                                  
Cuvântul sfânt, de rouă plin,                                                                                                                 
Să cadă liniştit!  

(288)                                                                                                                                    
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(02) E ziua păcii Lui! . . .                                                                                                     
Alină-al nostru dor,                                                                                                                               
Şi valul urii să-l supui,                                                                                                                                           
O, scump Mântuitor!                                                                                                                                                      

(289) 

(03) E zi de rugă iar;                                                                                                                             
Cu dor de veşnicii,                                                                                                                         
Suim spre-al cerului altar;                                                                                                                      
Isus, la noi să vii!                                                                                                                                            

(290)                                                                                                                  

(04) ‘N-această sfântă zi,                                                                                                                      
Trimite raza Ta,                                                                                                                                    
Din noaptea grea a ne trezi                                                                                                                                  
În zori de osana!                                                                                                                        

(291)  

593: Din Paradis  (Cartea nouă, 2006)                                                                                                                              

(01) Din Paradis, Dumnezeul iubirii                                                                                                                    
Ne-a dăruit un Sabat minunat;                                                                                                                     
El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii                                                                                                                        
Ca un altar peste veacuri ’nălţat.  

(292) 

Cor: Te preamărim, Dumnezeule mare,                                                                                         
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;                                                                                                    
Chiar printre nori, ca o rază de soare,                                                                                               
Sabat de Sabat cobori lângă noi!                                                                                                         

(293) 

(02) Purtând din zori gingăşie de floare,                                                                                                              
Dar şi tăria înalţilor munţi,                                                                                                                      
Ca semn etern de curată-nchinare,                                                                                                  
Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi.   

(294) 

Cor: Te preamărim, Dumnezeule mare,                                                                                         
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;                                                                                                    
Chiar printre nori, ca o rază de soare,                                                                                               
Sabat de Sabat cobori lângă noi!                                                                                                         
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(295)                                                                              

(03) Noi nu cedăm închinării păgâne                                                                                                  
Şi nu stricăm legea Celui Prea Sfânt,                                                                                           
Căci, pentru veci, ziua-a şaptea rămâne                                                                                            
Zi de-nchinat şi pe noul pământ.   

(296)  

Cor: Te preamărim, Dumnezeule mare,                                                                                         
Tu-mplineşti ale noastre nevoi;                                                                                                    
Chiar printre nori, ca o rază de soare,                                                                                               
Sabat de Sabat cobori lângă noi!                                                                                                         

D. MICROSINTEZĂ 

evreii au fost făcuţi depozitarii adevărului divin; Isaia 56 – străinii au aceleaşi drepturi; texte 
folosite împotriva legii; explicarea acestor texte; texte despre lege, har, credinţă; a fi sub har şi a 
fi sub lege; a fi sub vechiul sau sub noul legământ; doamna de altă credinţă din Iaşi venită în 
vizită în Australia, broşură despre creaţiune; Sabatul e odihnă, iar odihna nu e povară; Sabatul e 
sursă de fericire; Geneza 2,3 – Dumnezeu a binecuvântat Sabatul; Balaam nu putea schimba 
binecuvântarea; rugăciunea lui David, ce binecuvintează Dumnezeu e binecuvântat în veci; 
binecuvântat şi sfinţit; oameni neconvinşi de Sabat sau ignoranţi cu privire la Sabat; templul 
hindu din Lilburn; Fapte 17,30, Dumnezeu şi vremurile de neştiinţă; nerespectarea Sabatului 
este o mare pierdere; concurs la Facultatea de Medicină; porunci omeneşti; „de asemenea”, 
scriam cândva într-un cuvânt; El-Zorab; cine caută găseşte; Iustin şi Zenovia Ivanchiu; tatăl lui 
Samuele Bacchiocchi; Apocalipsa 14,6 – informare suficientă; porunci ale Mântuitorului cu 
privire la această publicitate; nicio scuză în prezent pentru ignoranţă; adevărul se vesteşte, dar 
şi destinatarii trebuie să-l caute; evreul din Australia, a dorit să ţină două zile; Sabatul produce 
eroi şi martiri; exmatriculat de 3 ori; Matei 7,21-23 – nu e destul să vorbim frumos despre 
Domnul; mango; Isaia 58, desfătare în Domnul, înălţimile ţării, moştenirea lui Iacov; Sabatul pe 
noul pământ; cântări: Măreţe Sabat; Şi la lucru şi pe cale; O, ce bucurie; O, zi, popas divin; Din 
Paradis 

    


