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SABATUL

„kase zile s© lucraôi; dar ziua a óaptea este Sabatul, ziua
de odihn©, cu o adunare sfânt©. S© nu faceôi nici o lucrare
în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuinôele
voastre“ (Lev.23,3)

Porunca a IV-a
„Adu-ôi aminte de ziua de odihn©,
ca s-o sfinôeóti. S© lucrezi óase zile,
ói s©-ôi faci lucrul t©u. Dar ziua a óaptea
este ziua de odihn© închinat© Domnului,
Dumnezeului t©u: s© nu faci nici o lucrare
în ea, nici tu nici fiul t©u, nici fiica ta,
nici robul t©u, nici roaba ta, nici vita ta,
nici str©inul care este în casa ta.
C©ci în óase zile a f©cut Domnul cerurile
ói p©mântul ói marea, ói tot ce este în ele,
iar în ziua a óaptea S-a odihnit:
de aceea, a binecuvântat Domnul
ziua de odihn© óia sfinôit-o”
(Exod.2,8-11)
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au acceptat imediat adev©ratul Sabat ói au dat broóura mai departe
domnului ói doamnei Stowell. Sabatul urm©tor cele dou© familii s-au
unit s© asculte de porunca lui Dumnezeu.
Cu toate c© noi trebuie s© respect©m pe cei mai în vârst©, ei nu
totdeauna cunosc întregul adev©r din Cuvântul lui Dumnezeu. În astfel
de cazuri, Dumnezeu aóteapt© ca tinerii s© fac© ceea ce ei ótiu c© este
drept ói astfel s© fie o pild© pentru cei în vârst© ai lor, aóa cum au fost
John, Mariana ói Oswald. Pilda ói credincioóia pot fi mijloacele de
câótigare a unei persoane mai în vârst© la Isus ói la adev©rul Lui.“1

7.
EXAMENUL
ACCEPT"RII
ODIHNEI
ADEV"RTE.
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a óaptea ói a sfinôit-o, pentru c© în ziua
acesta S-a odihnit de toat© lucrarea Lui, pe care o zidise ói o f©cuse“
(Gen.2,3)
Experienôa Marianei:
„J.N.Andrews, care s-a n©scut la 22 iulie 1829, a ajuns primul
misionar adeventist de ziua óaptea, trimis de organizaôia bisericii în
Europa. ktiai c© el putea s© citeasc© biblia în óapte limbi? ktiai c© el a
înv©ôat pe dinafar© întreg Noul Testamant?
Pe când era un tinerel, John Andrews era foarte interesat de
studiul Bibliei. El a fost într-adev©r acela care a f©cut ca întreaga familie
s© p©zeasc© Sabatul. Aceasta s-a întâmplat astfel:
O familie, cu numele Stowell ói-a vândut ferma pentru c© ei erau
siguri c© Isus avea s© vin© la 22 octombrie 1844. Deoarece El n-a venit, ei
s-au ruinat. Dl Andrews a invitat familia Stowell s© împart© cu ei marele
lor c©min. În timp ce se aflau acolo, Mariana Stowell, în vârst© de 15 ani,
a citit o broóur© în care se explica c© sâmb©ta este Sabatul. Ea a
împ©rt©óit aceasta cu fratele ei Oswald, ói amândoi au p©zit primul lor
Sabat. Lunea urm©toare, Mariana i-a dat broóura lui John Andrews, în
vârst© de 17 ani. El s-a convins de îndat© c© trebuie s© p©zeasc© ca zi de
închinare sâmb©ta.
„Tat©l t©u ói mama ta au citit aceast© broóur©?“ A întrebat John.
„Nu“, a r©spuns Mariana, „dar eu am citit-o ói acum ótiu c© noi nu
p©zim adev©ratul Sabat“.
„Si eu cred c© acesta este adev©rul“, zise John. „Mariana“ vrei s©
p©zeóti împreun© cu mine adev©rtul Sabat?“
„Desigur“, r©spunse ea. „Oswald ói cu mine am p©zit deja un Sabat.
S©pt©mâna aceasta te poôi uni ói tu cu noi. De ce nu dai broóura familiei tale so citeasc©?“
„Ei bine“, zise John, „am s-o dau“. Domnul ói doamna Andrews

Sosise ceasul profetic:
Fenomenul petrecut atunci prin citirea unei broóuri ói efectul
acesteia asupra tinerilor ói adulôilor este demn de remarcat. Acest lucru
are câteva seminificaôii, care merit© toat© atenôia.
În primul rând aceasta înseamn© c© în planul lui Dumnezeu
sosise momentul descoperirii adev©ratei zile de odihn© care fusese
schimbat© de „omul f©r©delegii, fiul pierz©rii, potrivnicul care se înalô© mai pe
sus de tot ce se numeóte „Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Aóa
c© se va aóeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2
Tes.2,3.4). Incumetarea fiarei de a schimba adev©rata zi de odihn© prin
prigoan©, fusese prezis©: „El va rosti vorbe de hul© împotriva Celui Prea
Înalt, va asupri pe sfinôii Celui Prea Înalt, ói se va încumeta s© schimbe vremile
ói legea; ói sfinôii vor fi daôi în mâinile lui timp de o vreme, dou© vremi ói o
jum©tate de vreme“ (Dan.7,25). Deci, venise timpul s© fie reabilitat
Sabatul, conform altei profeôii care scrie astfel:
„Ai t©i vor zidi iar©ói pe d©râm©turile de mai înainte, vei ridica din
nou temeliile str©bune; vei fi numit „Dreg©tor de sp©rturi“, „cel ce drege
drumurile ói face ôara cu putinô© de locuit“. Dac© îôi vei opri piciorul în ziua
1

p.207.
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Biblia au descoperit adev©ratul Sabat ói l-a adoptat. Iat© un citat:
„Oamenii, care ôineau Sabatul, au fost ói pe continentul Europei
în multe locuri: în Boemia, în Moravia, în Transilvania, Rusia ói
pretutindeni unde oamenii credincioói au ajuns s© înôeleag© faptul c©
porunca lui Dumnezeu fusese desfinôat© ói se pusese o zi poruncit© de
oameni. Când prin evenimentele produse de încheierea epocii de
supremaôie papal©, cercet©torii Bibliei au fost îndemnaôi s© cerceteze
serios profeôiile, ói cum semnele apropiatei reveniri a Domnului se
ar©tau, se producea o mare miócare de redeóteptare advent©... care
miócare a avut loc în primele decenii ale secolului al 19-lea. Atunci au
început oamenii s© priceap© profeôiile care spuneau c© papalitatea
încercase s© schimbe legea lui Dumnezeu, ói au recunoscut c© solia din
urm© a Evanghelei este o chemare, ca fiecare s© se dep©rteze de datinele
oamenilor ói s© ia ca norm© de credinô© ói vieôuire... „poruncile lui
Dumnezeu ói credinôa lui Isus“ Apoc.14,12"2
Vr©jmaóul, Satana, a uneltit s© nimiceasc© Sfânta Scriptur©,
interzicând sub pedeapsa cu moartea posedarea sau studierea Bibliei de
c©tre oameni. Ele erau numai manuscrise fiindc© nu exista tipar, ói scrise
în limbile biblice vechi, ebraica, greaca ói latina, necunoscute omului de
rând. Cu toate acestea, ele au fost interzise, strânse ói arse. În timpul
Evului Mediu, Biblile era numai în mâna teologilor ói a c©lug©rilor.
Totuói, Dumnezeu a ridicat oameni care au tradus Biblia în limba
poporului: William Tyndale în limba englez©, Martin Luther în limba
german©. Apoi a fost inventat tiparul ói Biblile în zilele noastre sunt
tip©rite în toate limbile ói sunt la îndemâna oricui. Astfel omul modern
are mare avantaj de a cunoaóte adev©rul, dar ói o mare responsabilitate
de al primi ói tr©i în viaôa de toate zilele.

Sabatului, ca s© nu-ôi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfânt©; dac© Sabatul va
fi desf©tarea ta, ca s© sfinôeóti pe Domnul, sl©vindu-L, ói dac©-L vei cinsti,
neurmând c©ile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale ói nededându-te la
flec©ri“ (Is. 58,12.13).
Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu a preg©tit calea prin Duhul
Sfânt, care a îndemnat pe unii s© scrie, iar apoi broóura s© ajung© la cei
care erau gata s© înôeleag© ói s© primeasc© solia trimeas© lor. Aóa dar, nu
numai c© sosise ceasul, dar ói inima oamenilor era preg©tit© s©
primeasc©, l©sându-se convinói prin Duhul Sfânt: „Lucrul acesta nu se va
face nici prin putere, nici prin t©rie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul
oótirilor“ (Zah. 4,6).
De asemenea, în al treilea rând constat©m c© Dumnezeu se
foloseóte uneori de persoane slabe, de persoane tinere, la care nu li se d©
mare importanô© în familie. Aici avem cazul Marianei, care avea vârsta
de numai 15 ani, care a r©sturnat înv©ô©turile false ale marilor teologi, a
început s© repare sp©rtura f©cut© în Legea lui Dumnezeu ói a influenôat
în bine pe alôii. Ea s-a convins mai întâi, apoi a convins pe Oswald ói pe
John, iar prin ei a mijlocit pentru convingerea p©rinôilor lor. În Biblie
citim: „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s© fac© de ruóine
pe cele înôelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s© dea de ruóine
pe cele tari“ (1 Cor.1,27).
În acel timp erau puôini p©zitori ai Sabatului biblic. Erau câôiva
baptióti de ziua óaptea ói unii dintre aótept©torii revenirii Domnului de
dup© anul 1844. De exemplu c©pitanul Bates ói alôi cercet©tori ai Bibliei.
Totuói dealungul veacurilor Dumnezeu a avut totdeauna p©zitori ai
Sabatului. În cartea „Timpul nostru în lumina profeôiilor“, între pag.163171, sunt indicate documente despre urme de ôinerea Sabatului biblic de
la în©lôarea lui Isus la cer pîn© în zilele noastre. P©zitorii Sabatului au
fost urm©riôi, persecutaôi ói martirizaôi dealungul veacurilor. Milioane
de martiri au pecetluit cu sângele lor adev©rul despre adev©rata zi de
odihn©. Cu toate acestea p©zitorii Sabatului n-au fost stârpiôi cu totul. Ei
au ap©rut în mod spontan în diferite locuri din lume. Oameni cercetând
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Bisericile istorice n-au v©zut bine pe sabatarieni ói au influnôat
st©pânirea, care a emis mai multe decrete pentru a interzice credinôa
lor, dar n-au fost puse în aplicare mult timp. Dar în iulie 1638
sabatarienii au fost interziói ói s-a format un tribunal compus din capii
bisericilor. Romano-catolicii, ortodocóii, unitarienii, reformaôii, luteranii,
ói alôii, vreo óapte biserici, ói-au dat mâna s© distrug© pe sabatarieni. În
câteva zile sute de persoane au fost condamnate ói s-au umplut
închisorile, dar ei au rezistat fiind convinói c© au credinôa conform
adev©rului biblic. Dup© un timp, v©zând rezistenôa sabatarienilor,
tribunalul a trecut la pedeapsa cu moartea. Totuói sabatarienii n-au
cedat, ci au înfruntat chiar moartea. Persecuôile ói necazurile au durat
multe decenii.
Astfel istoria a înregistrat un caz deosebit. Tân©rul Toroczkoi
Janos, fiul capului bisericii unitariene Toroczkoi Mate, care era ói el
membru al tribunalului, a fost condamnat la moarte prin împroócarea
cu pietre. Sentinôa a fost executat© dup© cinci zile de la condamnare. El a
fost ucis cu pietre în oraóul Dej, judeôul Cluj. Nici tat©l lui nu a putut s©l convinge s© renunôe la Sabat sau s©-l salveze de la moarte. El a r©mas
credincios adev©rului biblic chiar cu pre©ul vieôii lui.
Sabatarienii constatând groz©via prigoanei, dup© multe chinuri
ói sbucium, s-au decis s© p©r©sesc© ôara ca s©-ói scape viaôa. Ei au decis
s© ia calea pribegiei. Au înc©rcat lucrurile strict necesare pe care trase de
cai sau boi, au aóezat familia pe car ói au p©r©sit c©minul p©rintesc iubit,
localitatea unde a v©zut lumina zile ói patria scump© în care s-a n©scut
ói au trecut munôii Carpaôi în România unde au g©sit înôelegere ói
libertate, iar unii au ajuns pân© la Constantinopole în Turcia, unde nu
mai erau prigonôi. Cele 72 de sate au r©mas aproape pusti. Cei ce n-au
avut posibilit©ôi de plecare, în anul 1868 au trecut la religia mozaic©
(evrei), care ôineau Sabatul ca zi de odihn© ói astfel aveau libertate.
Dup© doi ani, în anul 1870, pastorul polonez Cehovschi a adus solia
advent© la Turda. Apoi a plecat la Piteóti, unde a întemeiat o gup© de
p©zitori ai Sabatului în familia Aslan. Miócarea sabatarian© din

Sabatarienii din Transilvania:
In citatul de mai sus sunt amintite câteva locuri în care au ap©rut
p©zitori ai Sabatului în urma simplei citiri a Bibliei. Mai erau ói alôii care
nu sunt amintiôi. De exemplu, Valdenzi scriau Sfânta Scriptur© cu mâna
ói erau urm©riôi ói omorâôi, dar foamea ói setea dup© Cuvântul lui
Dumnezeu îi f©ceau s© înfrunte orice risc. Apoi, istoria spune c© în anul
1624 sabatarienii din Transilvania num©rau circa 15-20 mii de p©zitori ai
Sabatului. In continuare vom relata interesanta lor istorie. Ei sunt doar
amintiôi în citatul lui Spicer de mai sus. Iat© pe scurt istoria lor:
În secolul al 16-lea, în castelul s©u din Dumbr©veni, judeôul
Sibiu, România, tr©ia un mare proprietar de p©mânt cu numele de Eosi
Andrei,care avea pe moóia sa 72 de sate de iobagi, aóezate de la Turda la
Odorhei. În familia lui numeroas© a p©truns boala tuberculozei care a
secerat rând pe rând toôi copiii ói apoi soôia. R©mas singur ói întristat de
pierderea familiei, a c©utat ói a g©sit mângâiere în citirea Sfintei
Scripturi. Spre surprinderea lui, el a constatat multe nepotriviri între
credinôa lui ói spusele Bibliei. Între altele el a înôeles c© adev©rata zi de
odihn© este sîmb©ta ói nu dumineca ói carnea de porc este necurat©. El sa hot©rât s© p©zeasc© Sabatul ca zi de odihn©. El a împ©rt©óit
convingerile lui oamenilor din cele 72 de sate de pe moóia sa. Locuitorii
au primit adev©rul c© sâmb©ta este ziua de odihn©. Astfel ei în Sabat au
gustat bucuria mântuirii: cântau, se rugau ói studiau Biblia.
Moóierul r©mânând singur, dup© decesele din familie, a adoptat
ca fiu ói moótenitor al s©u pe tân©rul Pechy Simon, un tîn©r inteligent.
Dup© adoptare el a plecat la studii în apusul Europei ói la
Constantinopol, iar dup© 10 ani s-a întors acas©. La câteva ore dup©
sosirea lui, b©trânul lui tat© adoptiv a decedat, iar el a r©mas st©pân
peste toate cele 72 de sate. Fiind foarte înv©ôat el a ajuns cancelarul
Transilvaniei la Cluj. El a împ©rt©óit credinôa sabatarian© între
intelectuali ói mai mulôi profesori, medici, ofiôeri ói chiar un general au
devenit ói ei sabatarieni. Ei au exlus consumul c©rnii de porc din diet©
ói aveau multe puncte comune cu adventiótii de ast©zi.
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ói sângelui, ci împotriva c©eteniilor, împotriva domniilor, împotriva
st©pânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor r©ut©ôii care
sunt în locuri cereóti. De aceea, luaôi toat© arm©tura lui Dumnezeu, ca s© v©
puteôi împotrivi în ziua cea rea, ói s© r©mâneôi în picioare dup© ce veôi birui
totul“ (Efes.6,12.13).
Numai existenôa lui Satana explic© starea lumii noastre.
R©mânem surprinói ói chiar uimiôi, ói f©r© a putea înôelege starea
omenirii f©r© prezenôa arhivr©jmaóului. Cum s-ar putea ca în acest veac
al luminei ói descoperirilor, omul modern s© fie lipsit de cunoaóterea
adev©rurilor privitoare la mântuire? De aceast© cunoaótere depinde
viaôa veónic© sau pierzarea veónic©. Satana a orbit pe om cu necredinô©,
prejudec©ôi, desinteres ói o total© indiferenô© de cele sfinte. Numai Biblia
înôeleas© în lumina ói sub c©l©uzirea Duhului Sfânt este un îndrum©tor
sigur în marea confuzie ce domneóte pe p©mânt. Ea „este insuflat© de
Dumnezeu ói de folos ca s© înveôe, s© mustre, s© îndrepte ói s© dea înôelepcine
în neprih©nire“ (2 Tim.3,16). Ea descoper© omului marile adev©ruri
ascunse sub praful ignoranôei ói tradiôilor. Chiar Isus a spus: „Cercetaôi
Scripturile, pentru c© socotiôi c© în ele aveôi viaôa veónic©, dar tocmai ele
m©rturisesc despre Mine“ (Ioan 5,39).

Transilvania a durat 280 de ani, de la 1588-1868.

Adev©rata zi de odihn©:
În cele dou© cazuri amintite mulôi oameni tineri ói mai în etate,
au g©sit prin simpla studiere a Bibliei adev©rul c© sâmb©ta, nu
dumineca, este adev©rata zi de odihn© rânduit© de Dumnezeu. Dar, se
ridic© câteva întreb©ri: De ce majoritatea creótinilor serbeaz© ca zi de
odihn© dumineca, nu sâmb©ta? În zilele noastre Biblia nu este interzis©,
a fost tradus© în aproape toate limbile ói dialectele vorbite în lume,
costul tip©ririi este ieftin ói Biblia este acesibil© oricui. Deci, de ce
oamenii nu adopt© serbarea zilei de odihn© sâmb©ta, dup© relat©rile
Bibliei? Cum se face c© omul modern, care se crede luminat ói informat,
nu recunoaóte ói nu adopt© adev©rul biblic referitor la Sabat? Care zi a
serbat-o Mântuitorul ói ucenicii lui? Are vreo importanô© ce zi serb©m?
Ne propunem ca în acest capitol s© d©m r©spuns la întreb©rile
ridicate ói la altele care s-ar mai putea ridica, aóa fel ca oricine s© poat©
înôelege ói decide singur. Aceasta pentruc© este un test ói privitor la
examenul alegerii adev©ratei zi de închinare. Vom trata pe rând ói scurt:
originea ói scopul Sabatului; ziua serbat© de Isus, apostoli ói primii
creótini; profeôia ói încercarea de a schimba ziua de odihn©; rolul
Sabatului în mântuire; Sabatul ói marea lupt© din univers; însemn©tatea
deciziei omului în zilele sfâróitului de a cunoaóte adev©rul; precum ói
alte probleme ce se vor ivi pe parcurs. Totuói, dorim s© anticip©m c© în
toate aceste probleme este o mân© tiran©, viclean© ói plin© de ur©,
duómanul lui Dumnezeu ói al omului care caut© cu orice chip ca omul
s© fie ói s© r©mân© în întunerec, s© fie dus în eroare. Sfânta Scriptur© îl
identific© astfel:
„ki balaurul cel mare, óarpele cel vechi, numit Deavolul ói Satana,
acela care înóal© întreaga lume, a fost aruncat pe p©mânt; ói împreun© cu el au
fost aruncaôi ói îngerii lui…. De aceea bucuraôi-v© ceruri! Vai de voi p©mânt ói
mare! C©ci deavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiind-c© ótie c©
are puôin© vreme“ (Apoc.12,9.12). „C©ci noi n-avem de luptat împotriva c©rnii

Originea Sabatului:
Originea Sabatului este din Paradis, de la întemeierea lumii, nu
de la evrei. El este dat omului înainte de c©derea în p©cat, ói nu este o
umbr©. Orice încercare de a-l considera f©r© valoare, un simbol trec©tor
sau o instituôie evreeasc© cade înaintea adev©rului biblic: „Astfel au fost
sfâróite cerurile ói p©mântul, ói toat© oótirea lor. În ziua a óaptea Dumnezeu óia sfâróit lucrarea pe care o f©cuse; ói în ziua óaptea S-a odihnit de toat© lucrarea
Lui pe care o f©cuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a óaptea ói a sfinôit-o,
pentru c© în ziua aceasta S-a odihnit de toat© lucrarea Lui, pe care o zidise ói o
f©cuse“ (Gen.2.1-3).
Sabatul nu este o umbr©, un simbol, ci este un monument
comemorativ. El comemoreaz© faptul c© lumea a fost creat© în óase zile
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„Adu-ôi aminte de ziua de odihn©, ca s-o sfinôeóti. S© lucrezi óase zile,
ói s©-ôi faci lucrul t©u. Dar ziua a óaptea este ziua de odihn© închinat©
Domnului, Dumnezeului t©u: s© nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul
t©u, nici fica ta, nici robul t©u, nici roaba ta, nici vita ta, nici str©inul care este
în casa ta. C©ci în óase zile a f©cut Domnul cerurile, p©mântul ói marea, ói tot
ce este în ele, iar în ziua óaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul
ziua de odihn© ói a sfinôit-o“ (Exod 20,8-11).
Porunca a patra indic© c© „ziua óaptea“ sâmb©ta, nu „ziua
întâia“dumineca (Mat.28,1; Marc.16,2; Luca 24,1; Ioan 20,1), este ziua de
odihn© binecuvântat© ói sfinôit© de Dumnezeu. Ea a r©mas pentru
totdeauna valabil© ói neschimbat©. Principiul biblic este c© Dumnezeu
este neschimb©tor. St© scris: „Nu v© înóelaôi prea iubiôii mei fraôi: orice ni se
d© bun ói orice dar des©vâróit este de sus, coborându-se de la Tat©l luminilor. În
care nu este schimbare, nici umbr© de mutare“ (Iac.1,16.17). In consecinô©
deci ói lucr©rile Sale sunt neschimb©toare. Cit©m: „C©ci ce binecuvintezi
Tu, Doamne, este binecuvântat pentru vecinicie“ (1 Cron.17,27). „Iat© c© am
primit porunca s© binecuvintez. Da, El a binecuvântat ói eu nu pot întoarce“
(Num.23,20). „C©ci Eu sunt Domnul, Eu nu m© schimb“ (Mal.3,6). „Isus
Hristos este acelaó ieri ói azi ói în veci!“ (Evr.13,8). „R©mâne dar odihn© de
sâmb©t© pentru poporul lui Dumnezeu“ (Evr.4,9 Tr. Niôulescu).
Deci, se pune îndrept©ôita întrebare: cum se „încumet©“ omul s©
schimbe odihna Sabatului instituit© de Dumnezeul neschib©tor, odihn©
consemnat© în scris cu chiar degetul S©u? În porunca patra este
reglementat timpul de lucru de óase zile ói odihna în ziua óaptea. Apoi
este specificat c© nimeni s© nu lucreze, nici str©inul, nici animalele. De
asemenea este indicat c© „s© nu faci nici o lucrare în ea“. Pentru Sabat se
preg©teóte mâncarea în „ziua preg©tirii“ (Luc.23,54), adic© vineri dup©
am©nuntele scrise: „Domnul a poruncit aóa. Mâine este ziua de odihn©,
Sabatul închinat Domnului; coaceôi ce aveôi de copt, fierbeôi ce aveôi de fiert, ói
p©straôi pân© a doua zi dimineaôa tot ce va r©mâne!“ (Exod 16,23). Nu sunt
îng©duite nici unele lucr©ri urgente: „kase zile s© lucrezi, iar ziua óaptea s©
te odihneóti; s© te odihneóti chiar în vremea aratului ói seceratului“ (Exod

naturale, compuse din „a fost o sear©, ói apoi o dimineaô©“
(Gen.1,5.8.13.19.23.31). Seara reprezint© partea întunecoas©, noaptea;
dimineaôa se refer© la ziua, partea luminoas©. Deci fiecare zi a creaôiunii
a fost de 24 ore. Iar ziua începe la „asfinôitul soarelui“ (Marc.1,32), cu
noaptea. Sabatul, ziua óaptea, ne aduce aminte c© Dumnezeu este
Creatorul, ói nu maimuôa este str©moaóa neamului omenesc. Dac© toôi
oamenii ar fi serbat Sabatul în amintirea creaôiunii, nu ar fi avut loc
credinôa în teroria evoluôiei, ói nu ar exista atei. Sabatul Îl descoper© pe
Dumnezeul Creator.
Biblia cunoaóte indicii ale existenôei Sabatului înainte de a fi dat
evreilor pe muntele Sinai. Înainte de eliberarea din Egipt, Faraon acuza
pe Moise ói Aron c©: „pentru ce abateôi poporul de la lucrul lui“ ( Exod 5,4
în original: de ce îi înv©ôaôi s© sabatizeze n.n.). Iar în pustia Sin, înainte de a
ajunge la muntele Sinai, în leg©tur© cu mana s-a întâmplat s©pt©mânal
trei minuni: vineri c©dea man© dubl©, sâmb©ta nu c©dea man©, iar mana
ôinut© de pe o zi pe alta se altera, f©cea viermi, îns© cea ôinut© de vineri
pân© sâmb©ta r©mânea proasp©t© (vezi Exod 16,1-30). Astfel în 40 de ani
s-au f©cut 6.240 de minuni în leg©tur© cu Sabatul (3x52x40=6240). Apoi,
porunca a patra începe cu cuvintele „Adu-ôi aminte“. Aceast© expresie
indic© la faptul c© Sabatul exista înainte de a fi dat pe Sinai, dar fusese
uitat.
Originea Sabatului este din s©pt©mâna creaôiunii.
La muntele Sinai Dumnezeu a dat poporului Israel cele zece
porunci „scrise cu degetul lui Dumnezeu“ (Exod 31,18). Cele zece porunci
au fost rostite de Dumnezeu ói scrise cu degetul S©u, pentru ca oamenii
s© nu se încumete s© le sfideze sau s© le schimbe. Nici chiar lui Moise nu
i s-a încredinôat scrierea celor zece porunci. Dumnezeu ótia c© se va
ridica o fiar© (nume simbolic), un om, care se va „încumeta“ s© schimbe
„vremile ói Legea“ (Dan.7,25), iar oameni trebuie s© trec© testul de a
asculta „mai mult de Dumnezeu decât de oameni“ (Fapt.5,29). Astfel cele
zece porunci au fost „scrise cu degetul lui Dumnezeu“ (Exod 31,18).
Aóadar, în porunca a patra citim:
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ziua Sabatului?“ Pe când vorbea el astfel, toôi potrivnicii Lui au r©mas
ruóinaôi; ói norodul se bucura de toate lucrurile minunate, pe care le f©cea El“
(Luc.13,14-17).
S© observ©m c© nu Hristos Domnul a spus c© El „dezleg©“ pe
oameni s© calce Sabatul, ci vr©jmaóii Domnului. Fariseii, c©rturarii,
fruntaóul sinagogii ói alôi duómani ai lui Isus c©utau un motiv s©-L
acuze ói s©-L omoare pe Isus. Dar, Domnul nu a deslegat Sabatul ca s©
fie profanat ói nici nu a c©lcat Sabatul. El a argumentat c© a face bine în
Sabat nu este p©cat. Ei deslegau boul ói m©garul s© nu sufere de sete, iar
El vindeca pe oameni în Sabat s© nu mai sufere de boli ói le ierta
p©catele lor. Lucrarea pe care o f©cea El era potrivit© cu spiritul poruncii
Sabatului. El a spus:„Cine din voi m© poate dovedi c© am p©cat? Dac© spun
adev©rul, pentru ce nu M© credeôi?“ ... ói „Eu am p©zit poruncile Tat©lui Meu,
ói r©mân în dragostea Lui“ (Ioan 8,46; 15,10).
Domnul Isus nu a c©lcat Sabatul iertând p©catele ói vindecând
bolile. El atunci alegea s© predice ói s© vindece în Sabat. ki ast©zi El face
la fel. Cei ce voiesc s© se întâlnesc© cu Isus în Sabat, El se g©seóte la casa
de rug©ciune, ói aduce vindecare pentru corp ói suflet. El caut© pe
p©c©toói ói bolnavi. Oriunde este suferinô© Isus este prezent. Când era
pe p©mânt El a vizitat pe bolnavul de 38 de ani de la sc©ld©toarea
Betesda ói l-a întrebat: „Vrei s© te faci s©n©tos?... Ziua aceea era o zi de
Sabat“ (Ioan 5,6.9). El avea „obiceiul“ de a s©rb©torii Sabatul, dup© cum
st© scris: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut; ói dup© obiceiul S©u, în
ziua Sabatului, a intrat în sinagog©. S-a sculat s© citeasc©, ói I s-a dat cartea
proorocului Isaia“ (Luc.4,16.17).
Mântuitorul a consfinôit serbarea Sabatului ói dup© învierea Sa.
El a îndemnat pe urmaóii Lui: „Rugaôi-v© ca fuga voastr© s© nu fie iarna,
nici într-o zi de Sabat“ (Mat.24,20). Fuga aceasta se refer© la distrugerea
Ierusalimului care a fost la anul 70 d.Hr. Dac© la învierea Domnului s-ar
fi schimbat ziua de închinare din ziua óaptea, sâmb©ta, care era un
monument de aducere aminte a creaôiunii, pe ziua întâi a
s©pt©mânii,dumineca ziua învierii, de ce ar mai fi fost nevoie ca urmaóii

Isus ói Sabatul:
Totuói, Isus, care este „Domn chiar ói al Sabatului“ (Marc.2,28), la
întrebarea: „Este îng©duit a vindeca în zilele de Sabat“ (Mat.12,10), El a
stabilit c© a face bine, a salva viaôa oamenilor ói animalelor este îng©duit
în Sabat. El a spus: „Cine este omul acela dintre voi care, dac© are o oaie, ói-i
cade într-o groap©, în ziua Sabatului, s© n-o apuce ói s-o scoat© afar©? Cu cât
mai de preô este deci un om decât o oaie? De aceea este îng©duit a face bine în
zile de Sabat“ (Mat.12,11.12).
Evreii aveau tradiôii puse de c©rturari ói farisei, talmudul, în care
erau multe restricôii, porunci omeneóti, cu privire la Sabat ói alte
domenii, pe care nu le poruncise Dumnezeu, pe care Isus ói ucenicii lui
nu le respectau. Ei învinuiau pe Isus: „Pentru ce nu ôin ucenicii T©i datina
b©trânilor?“ (Marc.7,5). Dar Isus a respins acuzaôile lor: „Aôi desfinôat
frumos porunca lui Dumnezeu, ca s© ôineôi datina voastr©... Degeaba M©
cinstesc ei, dând înv©ô©turi care nu sunt decât porunci omeneóti“ (Marc.7,9.7).
Tot ei c©utau s© omoare pe Isus „nu numai fiind c© deslega ziua Sabatului,
dar pentru c© zicea c© Dumnezeu este Tat©l S©u, ói se f©cea astfel deopotriv© cu
Dumnezeu“ (Ioan 5,18).
Isus nu a deslegat Sabatul ca s© fie c©lcat, profanat sau schimbat.
El a înl©turat numai ce nu era potrivit cu spiritul Sabatului, „poruncile
omeneóti“ (Marc.7,7). Îngr©dirile f©r© rost ale fariseilor cu privire la Sabat
erau contra scopului Sabatului. Ei preôuiau animalele mai mult decât pe
oameni. Iat© un caz concret raportat în Evanghelie:
„Dar fruntaóul sinagogii, mâniat c© Isus s©vâróise vindecarea aceasta
în ziua Sabatului, a luat cuvântul ói a zis norodului: „Sunt óase zile în care
trebuie s© lucreze omul; veniôi dar în aceste zile ói v© vindecaôi, ói nu în ziua
Sabatului!“ „F©ôarnicilor“ i-a r©spuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nuói dezleag© fiecare din voi boul sau m©garul de la iesle, ói-l duce de-l adap©?
Dar femeia aceasta, care este o fic© a lui Avraam, ói pe care Satana o ôinea
legat© de optsprezece ani, nu trebuia oare s© fie deslegat© de leg©tura aceasta în
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dac© creótinii ar serba ziua învierii lui Isus, ceea ce nu este scris în Biblie,
este numai normal s© se fac© numai odat© în an, la Paóti, ca ói naóterea
Domnului la Cr©ciun. Deci anual, nu s©pt©mânal. Dar, nici naóterea, nici
învierea nu au fost orânduite de Domnul ói nici de ucenicii S©i s© fie
serbate. Hristos Domnul a orânduit s© fie comemorat© numai moartea
Sa pe cruce, deci, patimile Domnului, prin Sfânta Cin©. Îns© acest lucru
este consemnat în Biblie ca o porunc©.
Scriptura scrie: „C©ci am primit de la Domnul ce v-am înv©ôat; ói
anume c© Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. ói dup©
ce a mulôumit lui Dumnezeu, a frânt-o, ói a zis: ,Luaôi, mâncaôi; acesta este
trupul Meu, care se frânge pentru voi; s© faceôi lucrul acesta spre pomenirea
Mea“. Tot astfel dup© cin©, a luat paharul, ói a zis: „Acest pahar este
leg©mântul cel nou în sângele Meu; s© faceôi lucrul acesta spre pomenirea Mea,
oridecâteori veôi bea din el“. Pentru c© oridecâteori mâncaôi din pâinea aceasta
ói beôi paharul acesta, vestiôi moartea Domnului, pân© va veni El“ (1
Cor.11,23-26).

S©i s© se roage ca fuga lor s© nu fie în Sabat pân© în anul 70 d.Hr?

Sabatul ói primii creótini:
Istoria biblic©, din contr©, relateaz© c© urmaóii Domnului au
serbat Sabatul ói dup© învierea Domnului. Despre apostolul Pavel,
apostolul Neamurilor, st© scris c© el, asemenea lui Isus, avea obiceiul de
a serba Sabatul: „Pavel, dup© obiceiul s©u, a intrat în sinagog©. Trei zile de
Sabat a vorbit cu ei din Scripturi“ (Fap.18,2).
Apoi pentru a înl©tura orice obiecôiune a omului modern c©
aceia erau evrei ói de aceea mergea Pavel în Sabat, Scriptura relateaz©
alte cazuri incontestabile despre serbarea Sabatului în zilele apostolilor.
Amintim dou©: în Antohia Pisidiei ói în Filipi. În Antiohia ascult©torii
erau Evrei ói Neamuri, cit©m: „Când au ieóit afar©, Neamurile i-au rugat s©
le vorbesc© ói în Sabatul viitor despre aceleaói lucruri. În Sabatul viitor,
aproape toat© cetatea s-a adunat ca s© asculte Cuvântul lui Dumnezeu“
(Fapt.13,42.44). De remarcat c© Neamurile (p©gânii) îói exprim© dorinôa
ca în „Sabatul viitor“ s© le fie vestit Cuvântul. Dar în Filipi, în Macedonia
din Europa, nu exista o sinagog© a Iudeilor, nici un loc de adunare
special pentru Sabat, ci locul trebuia c©utat. S© observm c© nu dumineca
era s©rb©torit© de Pavel ói echipa sa ói dup© învierea Domnului.
Cit©m: „În ziua Sabatului am ieóit afar© pe poarta cet©ôii, lâng© un
râu, unde credeam c© se afl© un loc de rug©ciune. Am óezut jos, ói am vorbit
femeilor, care erau adunate laolalt©. Una din ele, numit© Lidia, vânz©toare de
purpur© din cetatea Tiatira, era o femeie tem©toare de Dumnezeu, ói asculta.
Domnul i-a deschis inima, ca s© ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dup© ce a
fost botezat©, ea ói casa ei, ne-a rugat ói ne-a zis: „Dac© m© socotiôi credincioas©
Domnului, intraôi ói r©mâneôi în casa mea“. ói ne-a silit s© intr©m“
(Fapt.16,13-15).
Nu numai c© Biblia susôine c© Sabatul a fost serbat ói dup©
învierea Domnului, dar nu exist© în Scriptur© nici o porunc© a lui Isus
sau a apostolilor c© ziua întâi a s©pt©mânii trebuie s© fie serbat© în locul
zilei a óaptea, sâmb©ta. Un astfel de text nu exist© în Scriptur©. Chiar

Originea serb©rii zilei întâi a s©pt©mânii:
Serbarea duminecii este de origine p©gân©. Ea este numit© în
diferite limbi ziua soarelui: Sonnntag în german©, Sunday în englez©,
Dies Solis la romani. Apoi istoria confirm© c©: „Adorarea soarelui este una
din cele mai vechi forme ale idolatriei care se g©sea la popoarele cele mai de
seam© din vechime. Vechiul cult al soarelui este dovedit prin nenum©ratele
reprezent©ri din templele ói monumentele din Egipt, Asiria, Babilon, Persia,
Fenicia, Grecia ói Roma... Ra, Isis, Osirus, Baal, Mitras, Hercules, Apolo ói
Jupiter sunt zeit©ôi p©gâne care reprezentau soarele ói luna“3
Nu exiat© nici o dovad© biblic© c© dumineca se serbeaz© în
cinstea învierii Domnului. Acast© afirmaôie este inventat© de Satana
spre a duce pe om în eroare. În cinstea învierii Domnului creótinii de azi
serbeaz© Paótele odat© pe an. Serbarea duminecii a fost introdus© în
3
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creótinism de la p©gânii amintiôi mai sus.
O alt© dovad© istoric© c© dumineca este de origine p©gân© este
legea împ©ratului Constantin cel Mare decretat© la 7 martie 321 d.Hr. În
aceast© lege nu se aminteóte numele de „sâmb©t©“ sau „duminec©“
precizând care este ziua de odihn©, ci se foloseóte termenul „ziua
soarelui“, nume folosit de p©gâni pentru ziua întâi a s©pt©mânii,
dumineca. Zeul pricipal al p©gânilor era soarele. De aceea, ziua întâi a
s©pt©mânii a fost dedicat© închin©rii la soare. Legea lui Constantin cel
Mare este motivat© pentru cinstirea soarelui, nu în amintirea învierii
Domnului Hristos.
Iat© textul legii: „Toôi judec©torii, or©óenii, toôi meseriaóii trebuie s©
se odihneasc© în prea onorata zi a soarelui. Agricultorii îns© sunt îng©duiôi s©
mearg© la lucrul lor, dac© nu g©sesc un timp mai potrivit pentru sem©narea
cerealelor ói pentru s©direa viei. Altminterea ar putea s© treac© nefolosite clipele
prielnice, pe care le ofer© cerul“4
Un alt autor scrie: „Dup© moartea apostolilor biserica creótin© a
cunoscut o perioad© critic© ói instabil©. Biserica nu avea un crez stabilit, ói era
încolôit© de asediul curentelor filosofico-religioase eline, romane, parsiste ói a
religilor-mistere p©gâne. Aceast© perioad© critic© postapostolic© se numeóte
„era heterodoxiei“ (opusul lui „orthos“ = drept, just, adev©rat, „heteros“ =
altul, care se deosebeóte), însemnând perioada când diferite curente propagau
o alt© lumin© (doxa), decât cea apostolic©... Respectarea zilei soarelui ca repaus
s©pt©mânal apare în scrierile gnostice din secolul II. Este idee gnostic©, fiind
legat© de lumin©, împrumutat© din misterele mitraniene... Trecerea definitiv©
de la serbarea zilei de odihn© biblic© la cea a „zilei întâia“ s-a f©cut treptat...
Sinodul naôional din Orleans (538) îng©duie unele munci de cas©, dar interzice
practicarea agriculturii în ziua duminecii. Papa Virgiliu rosteóte o anatem©
asupra „Sabatarienilor iudaizaôi‘“5. Deci, în sec.VI se mai ducea lupta
4
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împotriva celor ce serbau Sabatul.

Semnul lui Dumnezeu ói semnul fiarei:
Semnul fiarei este dumnineca. Ea este în contrast cu semnul lui
Dumnezeu, care este sâmb©ta, aóa cum scrie Scriptura: „Le-am dat ói
Sabatele Mele, s© fie un semn între Mine ói ei, pentru ca s© ótie c© eu sunt
Domnul, care-i sfinôesc... Sfinôiôi Sabatele Mele, c©ci ele sunt un semn între
Mine ói voi, ca s© ótiôi c© Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru“(Ezech.20,12.20).
În contrast cu Sabatul zilei a óaptea a s©pt©mânii este dumineca
ziua întâia a s©pt©mânii. Biserica Catolic© recunoaóte c© dumineca este
semnul de recunoaótere a ei: Preotul catolic C. Enright, scrie: „Biblia zice:
Adu-ôi aminte s© sfinôeóti Sabatul!“ Biserica Romano-Catolic© zice: Nu!
Prin puterea mea divin© eu desfinôez Sabatul ói v© ordon s© sfinôiôi ziua
întâi a s©pt©mânii. ki toat© lumea civilizat© se pleac© plin© de respect ói
ascultare la porunca sfintei Biserici Catolice“6
Un alt scriitor scrie: „Încercarea papei de a sprijini obligaôia moral© a
p©zirii duminecii pe porunca Sabatului este foarte ingenioas©, dar aóa cum am
ar©tat mai înainte, îi lipseóte suportul biblic ói istoric. Din perspectiv© biblic©,
nu exist© nici o indicaôie în Noul Testament c© Dumineca a fost v©zut©
vreodat© ca o „extindere ói deplin© expresie“ a Sabatului. De asemenea, din
perspectiv© istoric©, p©rinôii bisericii scot în evidenô© deosebirea între Sabat ói
duminec©, ói nu continuarea Sabatului prin p©zirea duminicii“7
Încercarea de schimbare a Sabatului, adic© sp©rtura f©cut© în
Legea lui Dumnezeu, care a fost „scris© cu degetul lui Dumnezeu“ (Exod
31,18; 32,16), a fost descoperit© proorocilor. Deci, s© mulôumim lui
Dumnezeu pentru descoperirile Sale f©cute cu veacuri înainte pentru a
6

A.I.Werner, Probleme fundamentale din Doctrina
Biblic© Braóov 1937 p.125.
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Domnului a vorbit“ (Isaia 58,12-14).
Aceast© proorocie s-a împlinit în parte ói este în curs de
împlinire total©. Protestanôii au constatat sp©rtura în Legea lui
Dumnezeu prin scoaterea poruncii a doua ói introducerea închin©rii la
sfinôi, la icoane ói la cruce, care erau interzise prin aceast© porunc©.
Apoi, ca s© fie tot zece porunci catolicii au desp©rôit porunca zecea în
dou©; porunca noua: „S© nu pofteóti nevasta aproapelui t©u“; iar a zecea:
„S© nu pofteóte lucrurile aproapelui t©u“8
Deci, în urma constat©rii sp©rturii în Legea lui Dumnezeu,
protestanôii ói neoprotestanôii au adoptat porunca a doua ói au înl©turat
închinarea la sfinôi, la icoane ói la cruce din închinarea lor. Ei respect©
porunca doua aóa cum este ea scris© cu degetul lui Dumnezeu: "S© nu-ôi
faci chip cioplit, nici vreo înf©ôióare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos
pe p©mânt sau în apele mai jos decât p©mântul. S© nu te închini înaintea lor ói
s© nu le slujeóti; c©ci Eu, Domnul Dumnezeul t©u, sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc nelegiuirea p©rinôilor în copii pân© la al treilea ói al patrulea
neam al celor ce M© ur©sc, ói M© îndur pân© la al miilea neam de cei ce M©
iubesc ói p©zesc poruncile Mele" (Exod 20,4-6).
Dar, în timpul acela, reformatorii au avut mari împotriviri ói nau reuóit s© restaureze ói sp©rtura f©cut© în porunca a patra. Dup©
moartea lor, protestanôii n-au mai continuat reforma, ci au r©mas la
jum©tatea drumului. Ei au restaurat porunca a doua, dar porunca a
patra a r©mas mutilat©. De aceea Biblia îi calific©: „ótiu faptele tale: c© îôi
merge numele c© tr©ieóti, dar eóti mort“ (Apoc 3,1).
Restaurarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, deci ói porunca a
patra, este unul din semnele Bisericii adev©rate, Biserica R©m©óiôei.
Dumnezeu arat© spre ea ói spune: „Aici este r©bdarea sfinôilor, care p©zesc
poruncile lui Dumnezeu ói credinôa lui Isus“ (Apoc.14,12). Aceast© este
Biserica Adventiótilor de Ziua a óaptea, care a fost chemat© la existenô©

nu fi luaôi prin surprindere. Proorocia califica aceasta ca ceva nepermis,
o încumetare. Cit©m: „El va rosti vorbe de hul© împotriva Celui Prea Înalt,
va asupri pe sfinôii Celui Prea Înalt, ói se va încumeta s© schimbe vremile ói
legea; ói sfinôii vor fi daôi în mâinile lui timp de o vreme, dou© vremi ói o
jum©tate de vreme“ (Dan.7,25).
Apostolul Pavel privea aceast© lucrare c© avea s© se întâmple
dup© timpul vieôii lui: „ói acum ótiôi bine ce-l opreóte ca s© nu se arete decât
la vremea lui“. El mai d© unele am©nunte pentru a-l putea recunoaóte:
„Nimeni s© nu v© am©geasc© în vreun chip; c©ci nu va veni înainte ca s© fi
venit lep©darea de credinô©, ói s© se descopere omul f©r©delegii, fiul pierz©rii,
potrivnicul, care se înalô© mai sus de tot ce se numeóte „Dumnezeu“, sau ce
este vrednic de închinare. Aóa c© se va aóeza în Templul lui Dumnezeu“ (2
Tes.2,3.4.6).
Din cele scrise reiese c© „potrivnicul“ lui Dumnezeu trebuie
c©utat nu printre p©gâni (Antioch Epifanus 168-165 î.Hr) ci între cei
religioói din „Templul lui Dumnezeu“pretinzându-se „drept Dumnezeu“.
Cercet©torii Scripturii, din timpul renaóterii ói protestanôii, au ajuns la
concluzia c© „omul f©r©delegii“ este papalitatea. Acest adev©r l-au
împ©rt©óit ói adeventiótii, constatând c© este corect. Cercet©torii Bibliei
au stabilit c© în Lege lui Dumnezeu s-au f©cut dou© sp©rturi mari, care
au mutilat porunca doua care a fost scoas© cu totul din decalog, ói a
patra în care a fost schimbat© serbarea zilei a óaptea, sâmb©ta, fiind
înlocuit© cu ziua întâi a s©pt©mânii, duminica.
Sp©rtura din Legea lui Dumnezeu era prev©zut© în profeôie c© va
fi reparat©: „Ai t©i vor zidi iar©ói d©râm©turile de mai înainte, vei ridica din
nou temeliile str©bune; vei fi numit „Dreg©tor de sp©rturi“, „Cel ce drege
drumurile ói face ôara cu putinô© de locuit“. Dac© îôi vei opri piciorul în ziua
Sabatului, ca s© nu-ôi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfânt©; dac© Sabatul va
fi desf©tarea ta, ca s© sfinôeóti pe Domnul, sl©vindu-l, ói dac©-L vei cinsti,
neurmând c©ile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale ói nedându-te la
flec©rii, atunci te vei putea desf©ta în Domnul, ói Eu te voi sui pe în©lôimile
ô©rii, te voi face s© te bucuri de moótenirea tat©lui t©u Iacov; c©ci gura
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pe scena lumii tocmai pentru a continua lucrarea început© de
protestanôi ói l©sat© neterminat©. Ea p©zeóte toate poruncile lui
Dumnezeu, deci ói Sabatul zilei a óaptea. Aóa dar, întreaga sp©rtur© în
Lege a fost reparat©.

–

J.MAURER VULVARĂ

omorâôi toôi cei ce nu se închin© icoanei fiarei“(Apoc.13,15).
Iar f©g©duinôa dat© celor credincioói promite salvare sigur©: "Cel
ce st© sub ocrotirea Celui Prea Inalt, ói se odihneóte la umbra Celui
Atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de sc©pare ói cet©ôuia
mea, Dumnezeul meu, în care m© încred!“ Da, El te scap© de laôul vân©torului,
de cium© ói de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui, ói te va ascunde sub
aripile Lui. C©ci scut ói pav©z© este credincioóia Lui. Nu trebuie s© te temi de
groaza din timpul nopôii, nici de s©geata care zboar© ziua, nici de ciuma care
umbl© în întuneric, nici de molima care umbl© ziua namiaza mare. O mie s©
cad© al©turi de tine, ói zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar
vei privi cu ochii, ói vei vedea r©spl©tirea celor r©i. Pentru c© zici: „Domnul
este locul meu de ad©post!“ ki faci din Cel Prea Inalt turnul t©u de sc©pare, de
aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul
t©u. C©ci El va porunci îngerilor S©i s© te p©zeasc© în toate c©ile tale; ói ei te
vor duce pe mâini, ca nu cumva s©-ôi loveóti piciorul de vreo piatr©. Vei p©ói
peste lei ói peste n©pârci, ói vei c©lca peste pui de lei ói peste óerpi. „Fiindc© M©
iubeóte - zice Domnul - de aceea îl voi izb©vi; îl voi ocroti, c©ci cunoaóte
Numele Meu. Când M© va chema, îi voi r©spunde; ói voi fi cu el în strâmtorare;
îl voi izb©vi ói-l voi prosl©vi. Îl voi s©tura de viaô© lung©, ói-i voi ar©ta
mântuirea Mea'" (Psalm 91,1-16).
Dumnezeu a luat m©suri ca poporul S©u s© fie în siguranô©.
Atunci când oamenii ói demonii se vor uni s©-i nimiceasc© El va
interveni. Dac© pe acest p©mânt sortit pieirii copiii lui Dumnezeu nu
vor mai avea loc pentru a vieôui, când oamenii ói demonii vor complota
nimicirea lor, Isus va veni a doua oar© ói-i va duce acas© „în casa
Tat©lui“. Promisiunea Mântuitorului este clar©: „Si dup© ce M© voi duce ói
v© voi preg©ti un loc, M© voi întoarce ói v© voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu, s© fiôi ói voi“ (Ioan 14,2.3).
Ziua de odihn© rânduit© de Dumnezeu de la facerea lumii,
Sabatul, va fi un test, un examen pentru fiecare om de pe p©mânt. Va
avea omul încredere în Dumnezeu ói f©g©duinôa ocrotirii Sale sau va
ceda la ameninô©rile fiarei ói va primi semnul ei? Omul are nevoie de

Sigilarea ói Sabatul:
Biblia prevede ói o sigilare în vremea sfâróitului: „Dup© aceea am
v©zut patru îngeri, care st©teau în picioare în cele patru colôuri ale p©mântului.
Ei ôineau cele patru vânturi ale p©mântului, ca s© nu sufle vânt pe p©mânt, nici
pe mare, nici peste vreun copac. ki am v©zut un alt înger, care se suia dinspre
r©s©ritul soarelui, ói care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El striga cu glas
tare la cei patru îngeri, c©rora le fusese dat s© vat©me p©mântul ói marea,
zicând: „Nu v©t©maôi p©mântul, nici marea, nici copacii, pân© nu vom pune
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!“ (Apoc.7,1-3).
Contrafacerea pecetei lui Dumnezeu este semnul fiarei care se aplic© „pe
frunte sau pe mîn©“ (Apoc.14,9).
Sigiliul (pecetea lui Dumnezeu) este Sabatul. Un sigiliu trebuie
s© cuprind© trei lucruri: Numele, autoritatea ói teritoriul peste care
st©pâneóte. Sabatul poruncii a patra din Exod 20,8-11 împlineóte aceste
condiôii: Numele, Dumnezeu; autoritatea, Creator; teritoriul st©pânirii,
cerul ói p©mântul. Deói Sabatul este sigiliul, totuói, lucrarea de sigilare
se face prin „Duhul Sfânt care fusese f©g©duit“ (Efes.1,13).
Valoarea sigil©rii const© în faptul c© cei sigilaôi devin
proprietatea lui Dumnezeu. De ei nu se mai poate atinge nimeni s© le
fac© r©u: nici oamenii, nici demonii. Ei sunt în mâna lui Dumnezeu,
ocrotiôi ói p©straôi pentru El în marea criz© din încheierea istoriei lumii.
Ei vor m©rturisi Numele lui Dumnezeu ói valabilitatea poruncilor Sale,
inclusiv Sabatul zilei a óaptea, în timpul crizei provocat© de fiar© ói de
aliaôii ei, în ultimele evenimente ale marei lupte. Atunci fiara va
persecuta pe cei ce nu serbez© dumineca, semnul ei, dar cei sigilaôi vor fi
ocrotiôi, ei vor fi în siguranô©. Biblia prevede persecuôia astfel: „I s-a dat
putere s© dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei s© vorbeasc©, ói s© fac© s© fie
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credinô© tare ói neclintit©. Cel ce gust© acum bucuria serb©rii Sabatului
împreun© cu Creatorul S©u este sigilat ói atunci va r©mâne statornic.
Dumnezeu va zice: „Strângeôi-Mi pe credincioóii Mei, cari au f©cut leg©mânt
cu Mine prin jertf©!“ (Psalm 50,5).

–

J.MAURER VULVARĂ

Deci, Sabatul a fost sfinôit ói comemorat chiar de Dumnezeu Fiul:
Împreun© cu Tat©l la terminarea lucr©rii creaôiunii ói în mormântul lui
Iosif, la încheierea lucr©rii r©scump©r©rii. Despre aceasta Cuvântul
inspirat comenteaz©: „La început Tat©l ói Fiul se odihniser© în Sabat dup©
lucrarea lor de creaôiune. Când „au fost sfâróite cerurile ói p©mântul, ói toat©
oótirea lor“ (Gen.2,1), Creatorul ói toate fiinôele cereóti se bucurau în
contemplarea scenei plin© de m©reôie. „Când stelele dimineôii izbugneau în
cânt©ri de bucurie“ (Iov 38,7). Isus se odihnea acum de lucrarea mântuirii; ói,
deói printre aceia de pe p©mânt care-L iubeau era întristare, în ceruri era totuói
bucurie“9
Femeile care urmau pe Domnul considerau Sabatul atât de sfânt
încât nici nu s-au dus la mormânt sâmb©ta s© ung© trupul lui Isus. Ele,
în ziua preg©tirii vinerea au mai avut timp „ói au preg©tit miresme ói
miruri. Apoi în ziua Sabatului s-au odihnit dup© Lege. În ziua întâi a
s©pt©mânii, (dumineca, vezi trad. de Sinod) femeiele acestea, ói altele împreun©
cu ele, au venit la mormânt dis de dimineaô©, ói au adus miresmele pe care le
preg©tiser©. Au g©sit piatra r©sturnat© de pe mormânt, au intrat înl©untru, ói
n-au g©sit trupul Domnului Isus. Fiind c© nu ótiau ce s© cred©, iat© c© li s-a
ar©tat doi b©rbaôi, îmbr©caôi în haine str©lucitoare... ei le-au zis... Nu este aici,
ci a înviat“ (Luc.23,56; 24, 1-6).
Astfel, aici avem specificate num©r©toarea zilelor s©pt©mânii.
Ordinea este aceasta: dumineca „ziua întâia a s©pt©mânii; vinerea „ziua
preg©tirii“, ziua a óasea; ói Sabatul, ziua óaptea de „odihn© dup© Lege“.
Apostolii ói primii creótini au serbat Sabatul ói dup© învierea Domnului,
pentru c©: „Dumnezeu a binecuvântat ziua a óaptea ói a sfinôit-o“ (Gen.2,3).
Biblia accentueaz© c©: „Da, El a binecuvântat ói eu nu pot întoarce“
(Num.23,20). „C©ci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru
veónicie“ (1 Cron.17,27). „C©ci Eu sunt Domnul, Eu nu M© schimb“
(Mal.3,6) „Isus Hristos este acelaói ieri ói azi ói în veci“ (Evr.13,8).

Trei zile biblice:
Evanghelia aminteóte trei zile în leg©tur© cu lucrarea mântuirii
s©vâróit© de Hristos Domnul. Prima zi amintit© este numit© „ziua
preg©tirii“ (Luc.23,54), ói corespunde cu vinerea patimilor, care era ziua
óasea a s©pt©mânii. În aceast© zi Mântuitorul a adus jertfa suprem©,
moartea Sa pe cruce în locul omului p©c©tos. Prin aceast© jertf© orice om
care vine la Domnul, oricât de p©c©tos ar fi, poate fi iertat, sp©lat ói
cur©ôit. Dovad© este iertarea oferit© tâlharului de pe cruce în vinerea
patimilor. Scriptura scrie c© Domnul Hristos a murit în locul tuturor
oamenilor p©c©toói din lume: „Copilaóilor, v© scriu aceste lucruri ca s© nu
p©c©tuiôi. Dar dac© cineva a p©c©tuit, avem la Tat©l un Mijlocitor, pe Isus
Hristos, Cel neprih©nit. El este jertfa de isp©óire pentru p©catele noastre; ói nu
numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi“ (1 Ioan 2,1.2).
În ziua óasea, vinerea patimilor, prin cuvintele „S-a ispr©vit!“
(Ioan 19,30), Domnul a declarat lucrarea r©scump©r©ri neamului
omenesc încheiat©. Apoi El a fost aóezat în mormântul lui Iosif din
Arimateia ói „în ziua Sabatului s-a odihnit dup© Lege“ (Luc.23,56). De
asemenea la crearea lumii, Hristos, Cuvântul, Dumnezeu Fiul, este
identificat astfel: „La început era Cuvântul, ói Cuvântul era cu Dumnezeu, ói
Cuvântul era Dumnezeu“... „Toate lucrurile au fost f©cute prin El; ói nimic
din ce a fost n-a fost f©cut f©r© El“... „ói Cuvântul S-a f©cut trup, ói a locuit
printre noi, plin de har ói de adev©r“ (Ioan 1,1.3.14), deci, atunci când a
treminat lucrarea creaôiunii, ca ói dup© terminarea lucr©rii mântuirii, S-a
odihnit: „În ziua a óaptea Dumnezeu ói-a sfâróit lucrarea, pe care o f©cuse; ói
în ziua a óaptea S-a odihnit de toat© lucrarea Lui, pe care o f©cuse. Dumnezeu a
binecuvântat ziua a óaptea ói a sfinôit-o, pentru c© în ziua aceasta S-a odihnit
de toat© lucrarea Lui, pe care o zidise ói o f©cuse“ (Gen.2,2.3).
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Mai mult decât atât, Biblia ne descopere c© Sabatul va fi serbat ói
pe Noul P©mânt: „C©ci dup© cum cerurile cele noi, ói p©mântul cel nou, pe
care le voi face, vor d©inui înaintea Mea - zice Domnul - aóa va d©inui ói
s©mânôa voastr©, ói numele vostru. În fiecare lun© nou© ói în fiecare Sabat, va
veni orice f©ptur© s© se închine înaintea Mea“ (Is. 66,22.23).

J.MAURER VULVARĂ

s©pt©mânii în ce priveóte preg©tirea pentru împ©r©ôia cea curat©, care nu
îng©duie pe nici un c©lc©tor de lege s© intre în ea. Ar trebui ca în fiecare Sabat,
s© ne facem socoteala în sufletul nostru pentru a vedea dac© s©pt©mâna care s-a
terminat ne-a adus câótig sau pagub© spiritual©... Înainte de apusul soarelui
(vineri seara n.n.), membrii familiei s© se adune pentru a studia Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru a cânta ói a se ruga... Când soarele apune (sâmb©t© seara
n.n.), l©saôi ca glasul rug©ciunii ói imnul de laud© s© marcheze încheierea
orelor sfinte ói invitaôi prezenôa lui Dumnezeu în cursul grijilor s©pt©mânii de
lucru“11.
Omul care serbeaz© Sabatul va fi fericit. Binecuvântarea
Sabatului este oferit© nu numai evreilor, ci oric©rui om: „ói pe str©inii,
cari se vor lipi de Domnul ca s©-I slujasc©, ói s© iubeasc© Numele Domnului,
pentru ca s© fie slujitorii Lui, ói pe toôi cei ce vor p©zi Sabatul, ca s© nu-l
pîng©reasc©, ói vor st©rui în leg©mântul meu, îi voi aduce la muntele Meu cel
sfânt, ói-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rug©ciune... c©ci Casa Mea se
va numi o cas© de rug©ciune pentre toate popoarele“ (Is.56,6.7).
„A sfinôi“ însemn© a face ceva, a depune interes, a acôiona, a fi
preocupat de Sabat. Ziua de odihn© este corect serbat© când o sfinôim.
Aceasta însemneaz© a fi activi ói a participa la servicile divine, a l©uda
pe Domnul, a cerceta pe s©raci, v©duve ói orfani, a mâng©ia pe cei în
suferinô©, a istorisi copiilor despre Dumnezeu ói lucrarea creaôiunii din
istoria sfânt©. Când Sabatul devine o zi de bucurie ói desf©tare în
Domnul, de servirea lui Dumnezeu ói a aproapelui, el este o pregustare
a fericirii cereóti viitoare. Sabatul trebuie s© fie cea mai pl©cut© zi din
s©pt©mân©. În Sabat „s© nu duceôi nici o povar©, ói s© o aduceôi înl©untru pe
porôi“ (Ier.56,27). Deói, nu Sabatul ne mântuieóte, ci jertfa Mântuitorului,
(a crede c© Sabatul mântuieóte este legalism), totuói el este „un semn“
(Ezec.20,12) c© cei ce serbeaz© Sabatul sunt sfinôiôi ói mântuiôi de
„Domnul Sabatului“ (Marc.2,28).
Un comentator relateaz©: „Ziua a óaptea, Sabatul, este singura zi

Invitaôia la bucurie împreun© cu Domnul Sabatului:
Dumnezeu, în iubirea ói milostivirea Lui pe care o are faô© de
omul r©t©citor ói muritor, str©in ói c©l©tor pe acest p©mânt, conótient de
lipsurile ói neótiinôa omului, îi face o c©lduroas© invitaôie spre a intra
zilnic în comuniune cu El, dar mai ales în Sabat: „Gustaôi ói vedeôi ce bun
este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!“ (Ps.34,8).
Pentru a gusta p©rt©óia cu Dumnezeu ói primirea
binecuvânt©rilor Sale rezervate pentru Sabat, Domnul a descoperit
omului câteva am©nunte în leg©tur© cu serbarea zilei Sale sfinte:
„În cursul întregii s©pt©mâni, trebuie s© avem în minte Sabatul ói s©
facem preg©tiri pentru a-l ôine potrivit poruncii. Nu trebuie s© ôinem Sabatul
numai ca o obligaôie legal©... nici una din datoriile noastre pentru cele óase zile
lucr©toare nu trebuie l©sat© pentru Sabat. În cursul s©pt©mânii puterile noastre
nu trebuie s© fie sleite de lucruri lumeóti... încât s© nu mai putem lua parte la
serviciul divin... Cu toate c© preg©tirile pentru Sabat trebuie s© aib© loc în
cursul întregii s©pt©mâni, vineri trebuie s© fie ziua special© pentru preg©tire...
Vineri preg©tirea pentru Sabat s© fie terminat©. Vedeôi ca toate hainele s© fie
curate ói g©titul mînc©rii terminat. Ghetele s© fie lustruite ói baia luat©...
Sabatul nu este pentru repararea veómintelor, a g©ti mâncare, a c©uta pl©ceri
sau pentru oricare ocupaôie lumeasc©. Înainte de apusul soarelui, toate lucr©rile
omeneóti trebuie s© fie l©sate la o parte, toate ziarele ói c©r©ile lumeóti puse
deoparte de privirile noastre“10.
„Dumnezeu a pus Sabatul S©u la sfâróitul celor óase zile de lucru,
pentru ca oamenii s© se poat© opri ói s© vad© ce au câótigat în cursul
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a desf©óurat lupta între bine ói r©u. Falóii închin©tori au adorat soarele,
socotindu-l cel mai mare binef©c©tor de la care provine lumina ói
c©ldura. Adeseori ói poporul Israel a fost am©git ói au adoptat
închinarea la soare ói idolatria. Dumnezeu a desaprobat ói pedepsit
idolatria.
În Biblie citim: „Am intrat ói m-am uitat; ói iat© c© erau tot felul de
chipuri de târâtoare ói de dobitoace urâcioase ói toôi idolii casei lui Israel,
zugr©viôi pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli st©teau óaptezeci de
oameni din b©trânii casei lui Israel, în mijlocul c©rora era Iaazania, fiul lui
lafan; fiecare din ei avea o c©delniô© în mân© ói se în©lôa un nor gros de
t©mâie... ói El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei vedea ói alte urâciuni mai mari
decât acestea! ki m-a dus în curtea dinl©untru a Casei Domnului. ói iat© c© la
uóa Templului Domnului, între pridvor ói altar, erau aproape dou©zeci ói cinci
de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului ói cu faôa spre r©s©rit; ói se
închinau soarelui spre r©s©rit. ki El mi-a zis: „Vezi fiul omului? Este prea
puôin oare pentru casa lui Iuda c© s©vâiróesc ei urâciunile pe care le s©vâróesc
aici?“ (Ezec.8,10.11.15-17).
Conform cuvântului profetic Dumnezeu a chemat un popor pe
scena istoriei lumii pentru a avertiza generaôia sfâróitului cu privire la
adev©rata ói falsa închinare. Acest popor este Biserica Adventist© de
Ziua a óaptea, care vesteóte cele trei solii îngereóti. Iat© conôinutul
acestor trei solii:
"ki am v©zut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o
Evanghelie veónic©, pentru ca s-o vesteasc© locuitorilor p©mântului, oric©rui
neam, oric©rei seminôi, oric©rei limbi ói oric©rui norod. El zicea cu glas tare:
„Temeôi-v© de Dumnezeu ói daôi-I slav©, c©ci a venit ceasul judec©ôii Lui; ói
închinaôi-v© Celui ce a f©cut cerul ói p©mântul, marea ói izvoarele apelor. Apoi
a urmat un alt înger al doilea, ói a zis: „A c©zut, a c©zut Babilonul, cetatea cea
mare, care a ad©pat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei“. Apoi a urmat
un alt înger al treilea, ói a zis cu glas tare: „Dac© se închin© cineva fiarei ói
icoanei ei, ói primeóte semnul ei pe frunte sau pe mân©, va bea ói el din vinul
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui; ói va fi

binecuvântat© ói sfinôit© de Dumnezeu la crearea lumii; ea trebuie s© fie
„perla“ zilelor s©pt©mânii. Ea uneóte pe om cu Creatorul s©u într-o atmosfer©
de iubire sfânt©, adorare ói comuniune respectoas©. În acelaó timp, ea uneóte nu
numai pe p©rinôi cu copiii lor, ci ói pe st©pâni cu cei ce le servesc, într-o
egalitate creótin©, pe conduc©tori cu muncitori, pe cei s©raci cu cei avuôi, pe
înv©ôaôi cu cei neótiutori. Aceast© atmosfer© de fraternitate ói egalitate creótin©
aduce cerul pe p©mânt.
De aceea, ziua a óaptea este o zi de bucurie sfânt© în familie, în biseric©
ói în societate, fiind un dig providenôial împotriva degener©rii morale, fizice ói
spitituale. Ea este un adev©rat colô de paradis pe acest p©mânt, o pregustare a
fericirii veónice. Sabatul zilei a óaptea trebuie s© fie cea mai iubit© ói dorit© zi de
pe p©mânt“12
Sabatul ói lupta final©:
Sabatul zilei a óaptea este cel mai comb©tut punct al doctrinei
creótine. Tot el va fi obiectul discuôiei în marea lupt© final©. Problema
Sabatului are importanô© capital© pentru fiecare suflet în parte. Fiecare
personal trebuie s© aleag© între adev©r ói r©t©cire, între adev©rata ói
falsa închinare, între bine ói r©u, între semnul lui Dumnezeu ói semnul
fiarei.
De la începutul lumii, omenirea s-a grupat în dou© clase
reprezentând adev©rata ói falsa închinare. Urmaóii lui Set erau
adoratorii lui Dumnezeu. Urmaóii lui Cain au îmbr©ôióat idolatria. Cele
dou© clase s-au perpetuat prin fiii lui Noe, iar mai târziu prin Avraam ói
Isac, prin Esau ói Iacov, apoi în continuare prin poporul Israel, care a
fost chemat s© p©streze în lume cunoótinôa de Dumnezeu practicând
adev©rata închinare prin serbarea Sabatului ói s© dea lumii pe Mesia.
Satana, vr©jmaóul lui Dumnezeu ói al omului, a inspirat falsa
închinare pentru a z©d©rnici închinarea ói adorarea viului ói
adev©ratului Dumnezeu. În decursul istoriei omenirii, timp de milenii s12
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ca onoarea ói Legea Sa s© fie c©lcat© în picioare de oameni. De aceea
chemarea duios©, dar ói asprimea autorit©ôii lui Dumnezeu.
Sabatul este testul, examenul omului în marea ói ultima mare
lupt© din Univers. De partea cui va trece el: de partea lui Dumnezeu ói a
vieôii veónice, sau de partea Satanei ói a pierz©rii veónice. Nu exist© cale
de mijloc, ci ori un st©pân, ori celalalt. Fiecare om va alege ói va decide
cu cine se va alia!
Prietene, alege-L pe Dumnezeu ói pe Mântuitorul t©u ói decidete s© te înrolezi sub steagul S©u, Sabatul zilei a óaptea ói vei fi veónic
fericit. Hot©r©óte-te chiar acum, nu amâna! ki alôii au f©cut la fel când au
înôeles acest adev©r. Iat© înc© dou© exemple:

chinuit în foc ói în pucioas©, inaintea sfinôilor îngeri ói a Mielului..."
(Apoc.14,6-10).
Aceste trei solii sunt o chemare duioas© a bunului Tat© Ceresc
pentru toôi locuitorii p©mântului la cea mai sfânt© comuniune cu El prin
închinarea adev©rat©. Dar ea este ói o avertizare, o somaôie solemn© în
ceasul judec©ôii care „a sosit“, ói totodat© o ameninôare cu cea mai
teribil© mânie a lui Dumnezeu „vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
neamestecat“ cu har. De ce aceast© iubire mântuitoare, dar ói asprime ne
mai întâlnit© la iubitorul, milostivul ói iert©torul Dumnezeu? Trebuie s©
fie o situaôie serioas© pentru om ói Dumnezeu!
Un autor comenteaz©: „Se simte c© sunt în cump©n© lucruri de o
însemn©tate nem©rginit©: suveranitatea ói autoritatea lui Dumnezeu ói a Legii
Lui. F©r© de o porunc© hot©rât© ói r©spicat©, f©r© de acest avertizment de o
claritate ce nu poate fi întunecat©, poporul lui Dumnezeu ar risca s© se lase
însp©imântat sau am©git. Dac© ar dezarma, dac© s-ar l©sa înfrânt în aceast©
unic© criz©, onoarea lui Dumnezeu pe p©mânt ar fi compromis©. Pentru ca
lucrarea Lui s© biruiasc©, în lupta aceasta suprem©, credincioóii Lui trebuie s©
r©mân© neclintiôi, neînfrânôi, nesp©imântaôi cu orice preô. De aici vine ói acest©
somaôiune care nu sufere nici îndoial©, nici óov©ire, nici amânare: „Dac© se
închin© cineva fiarei ói icoanei ei, ói primeóte semnul ei pe frunte sau pe mân©,
va bea ói el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul
mâniei lui; ói va fi chinuit în foc ói în pucioas©, inaintea sfinôilor îngeri ói a
Mielului‘“13
Omenirea a ajuns în ceasul hot©rârii supreme. Ea trebuie s©
treac© examenul examenelor: ascultarea de Dumnezeu ói de Legea Sa,
dovedit© prin închinarea adev©rat©, în ziua adev©rat© rânduit© de El de
la crearea lumii, sau ascultarea de fiar©, de închinarea ói primirea
semnului ei, ziua fals© de închinare pus© de om, în locul celei hot©râte
de Dumnezeu. Gravitatea acestei hot©râri supreme const© în faptul c©
onoarea lui Dumnezeu ói a Legii Sale este în cump©n©. El nu va îng©dui
13

–

Extraordinara experienô© a lui Doug Batchelor (un hippy):
„Un lucru m© neliniótea totuói, ói anume problema Sabatului zilei a
óaptea. Puôin m© mai îndoiam, în mintea mea, dup© ce am citit Biblia ói aceste
c©rôi, c© sâmb©ta era Sabatul, dar nu doream s©-l accept. Am simôit c© deja
eram destul de diferit. Nu doream s© fac lucruri ói mai rele, ôinând sâmb©ta
când toôi ceilalôi ôineau dumineca. În afarâ de aceasta, nu exist© nici o biseric©
creótin© care s© se închine sâmb©ta. M-am hotorât s© caut o cale în problema
aceasta. Cu siguranô© c© prietenii mei care ôin dumineca aveau motive mai
bune pentru credinôa lor. M-am hot©rât s© întreb zece pastori, dar, când am
f©cut acest lucru, am primit unsprezece r©spunsuri.
Un pastor a spus:
- Legea a fost abrogat©. Nu trebuie s© ôinem Sabatul.
- O acesta însemn© c© nu terbuie s© ôinem Cele Zece Porunci? am spus eu.
- O, nu! Noi ôinem pe celelalte nou©, a admis el.
- Vrei s© spui c© porunca pe care trebuie s© o uit©m este acea de care Dumnezeu
a zis s© ne aducem aminte? N-are sens!
Un alt pastor mi-a spus:
- Noi mergem la biseric© dumineca, pentru c© aceasta este ziua în care a înviat
Isus ói acesta este Sabatul cel nou.
- Sun© bine, dar am nevoie s© ótiu unde g©sesc în Scriptur© aceasta porunc©
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nou©, care s© ne spun© s© p©zim prima zi a s©pt©mânii, am r©spuns eu. Dac©
îmi poôi ar©ta acest lucru în Biblie, m© voi al©tura imediat bisericii voastre.
- Da, vezi, noi... d©-mi voie s© pun altfel problema. S-a agitat neliniótit,
incomod. Nu avem clar o porunc©. Ci avem numai tradiôie.
Dar eu nu doream tradiôie. Domnul Isus a spus: „Aôi desfinôat
frumos porunca lui Dumnezeu, ca s© ôineôi datina voastr©“ (Marcu 7,9).
Deaceea doream autoritatea Bibliei pentru o astfel de schimbare.
Urm©torul pastor a fost cel mai creativ dintre toôi. El a explicat astfel
acest lucru:
- Pe timpul lui Iosua, când soarele s-a oprit pe bolta cerului, ói în zilele lui
Ezechia, când Dumnezeu a dat umbra soarelui înapoi cu zece trepte, am
pierdut o zi ói, astfel, dumineca a devenit sâmb©t©.
- A, da , înôeleg. Vrei s© spui c© atunci când Domnul Isus a fost aici, El n-a
ôinut ziua a óaptea, ci ziua întâia? am întrebat eu. Pastorul a privit confuz.
- Ei bine, nu sunt sigur de acest lucru, a admis el.
M-am întors ói am citit din nou istoria creaôiunii. Deodat© am reôinut
ceva ce nu observasem pân© atunci ói aceasta a fixat bine argumentul pentru
mine. Dumnezeu a binecuvântat ziua a óaptea chiar înainte ca p©catul s© intre
în lume. Aceasta înseamn© c© Sabatul a fost des©vâróit, asemenea lumii pe care
Dumnezeu a f©cut-o des©vâróit©. De ce oare s© schimbe Dumnezeu ceva ce este
des©vâróit? Mai mult chiar, Dumnezeu a scris Cele Zece Porunci pe table de
piatr© ói nimeni nu scrie în piatr© ceea ce are de gând s© ótearg© sau s© schimbe.
Am stabilit c© un creótin nu este un urmaó al creótinilor, ci al lui Hristos. Isus
S-a închinat în ziua a óaptea a fiec©rei s©pt©mâni ói n-a menôionat niciodat©
prima zi a s©pt©mânii, aóa c© eu îl voi urma pe Isus.
Dar eram înc© preocupat. Unde s© m© îndrept, unde s© g©sesc oameni
care învaô© toate Cele Zece Porunci? M-am dus la Glen ói l-am privit în ochi.
- Spune-mi, exist© vreo biseric© în lumea aceasta, în care oamenii cred aceste
lucruri? l-am întrebat eu.
- O, Da! Pretutindeni! a r©spuns el.
- Adev©rat? Care este numele acestei biserici?
- Biserica Adventist© de Ziua a óaptea, a spus el...

–
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În Sabatul acela, m-am sculat devreme... Am g©sit strada... un edificiu
mare modern, într-un cartier prosper. Parcarea era plin© cu cele mai luxoase
maóini...“14
Iat© ói al doilea exemlu:

Miracolul Pitcairn:
Cu patru ani mai înainte ca vasul misionar Pitcairn s© porneasc©
în c©l©torie din portul San Francisco, John Tay s-a hot©rât s© plece în
propria lui c©l©torie misionare spre mica insula din Pacific al c©rui
nume îl purta vasul.
John a g©sit de lucru pe o corabie care mergea la Thaiti, iar de
acolo a prins un vas cu destinaôia Pitcairn. Insularii l-au primit cu
bucurie, ói nu peste mult timp, el conducea studii biblice în fiecare
sear©. În curând, adun©rile au trebuit s© fie mutate într-o cl©dire mai
mare.
În ziua de 24 octombrie 1886, dup© numai óase zile pe insul©,
Tay a fost invitat s© ôin© predica de duminec©. El a vorbit timp de o
jum©tate de or© despre adev©ratul Sabat.
„Ziua a óaptea este Sabatul Domnului“,vestea John Tay. „Dumnezeu
a f©cut lumea în óase zile ói S-a odihnit în a óaptea. El a sfinôit aceast© zi ói
aóteapt© de la noi s©-I aducem închinare Sâmb©ta, nu Duminic©“.
„Niciodat© n-am auzit aóa ceva“ a spus cineva din adunare. „De ce
n-am v©zut acest lucru mai înainte?“ „Pentru ce ôin toôi ceilalôi dumineca?“,
întrebau alôii. „N-a schimbat Isus ziua de Sâmb©t© în Duminic©?“
„Dumneavoastr© trebuie s© ne vorbiôi marôi iar©ói“, a sugerat un altul.
Aóa s-a întâmplat c© John Tay a predicat iar©ói despre Sabat ói
marôea viitoare, seara, la ora de rug©ciune. Când a terminat de vorbit,
careva din ei a zis: „Eu voi p©zi Sabatul“. „ói eu“ s-a unit un alt glas. „Eu
de asemenea voi p©zi Sabatul“.
14

Marilyn Tooker, Cel mai bogat om al peóterii, Bucureóti
2003 p.95-97.
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Unul câte unul, oamenii de pe insula Pitcairn s-au hot©rât s©-l
p©zeasc© chiar din Sabatul viitor. John Tay a primit îng©duinôa s© ôin©
adunarea Sâmb©ta. Când clopotul a b©tut pentru prima adunare din
Sabat pe insula Pitcairn, fiecare ins de pe insul© a venit la adunare.
În tot cursul acelui prim Sabat, ei au discutat despre noua
lumin© pe care au primit-o. Ziua urm©toare fiecare ins de pe insul© a
mers la lucru. Din acea zi ói pân© ast©zi pe insula Pitcairn se p©zeóte
numai Sabatul zilei a óaptea. În fiecare s©pt©mân©, când poporul se
adun© pentru ócoala de Sabat, lor li se aminteóte c© „Sabatul este un semn
despre iubirea ói puterea Lui pe care Dumnezeu li l-a dat“15
Aici se potrivesc cuvintele Domnului: „Du-te de f© ói tu la fel“
(Luc.10,37). Decide-te chiar acum!

15

Dorothy E.Watts, Aceasta este ziua, Bucureóti 1995,

p.301.
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