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Frumuseţea scripturii Partea 10. 
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De unde venim – unde mergem? 
 
Se povesteşte despre un biolog, pe nume 

Thomas Huxley, că a ajuns odată târziu într-un 
oraş unde trebuia să ţină o cuvântare. A sărit 
într-un taxi, care la data aceea era o trăsura cu 
cai şi a strigat către vizitiu: 

- “Aleargă cu cea mai mare viteză!” Vizitiul a 
pornit ascultător pocnind din bici, iar vehicolul 
a început să gonească sălbatic pe străzi. 
Extenuat, Huxley s-a relaxat pentru o clipă pe 
bancheta lui, liniştindu-se, când, deodată a sărit 
ca ars şi a început să strige: 

- “Ascultă, ascultă, ştii unde vreau să merg?” 
- “Nu domnia voastră”, a răspuns vizitiul, 

“dar alerg cât pot de repede.” 
 
O mulţime covârşitoare de oameni aleargă 

în zilele noastre. Se întâmplă atât de multe în 
viaţa lor. Ei se grăbesc întotdeauna să ajungă 
undeva. Dar în realitate, prea mulţi nu ştiu de 
fapt unde merg; ei nu ştiu deloc în ce direcţie se 
îndreaptă viaţa lor. 

Tocmai acesta este motivul pentru care 
Dumnezeu lansează apelul final pentru 
omenire, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. În 
capitolul 14, versetul 7, apostolul Ioan se 
adresează unei lumi care aşteaptă venirea 
Domnului Isus, astfel: “...Temeţi-vă de Dumnezeu, 
şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, 
marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7). 

Ce se întâmplă dacă, folosind o hartă, încerci 
să găseşti o adresă în oraşul în care locuieşti, dar 
ne dăm seama că harta este greşită? Cum ne 
vom raporta la această hartă! Închinaţi-vă cui? 
Închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi pământul. 
Închinaţi-vă Creatorului tuturor lucrurilor. 
Dumnezeu ne invită să încetinim ritmul şi să 
devenim conştienţi cu privire la direcţia în care 
ne îndreptăm. Când înţelegem că am fost creaţi 
de Dumnezeu, începem să înţelegem de ce ne 
aflăm aici şi în ce direcţie ne îndreptăm. 

În zilele noastre, oamenii au uitat că 
Dumnezeu este Creatorul universului, al lumii 
noastre, al oricărui lucru şi al oricărei fiinţe din 
lumea noastră. Unii spun că ne putem încrede în 
Biblie fără absolut nici o îndoială. Alţi spun că 
nu putem. Cine are dreptate? Astăzi, milioane 
de oameni cred în evoluţie. Ei spun că, de-a 
lungul a miliarde de ani, dintr-o celulă simplă, 
fiinţa umană a evoluat, devenind mai întâi 
animal marin, iar apoi animal terestru, şi în cele 
din urmă om. Ei sunt de părere că totul a avut 
loc printr-o întâmplare sau printr-un accident pe 
care nu îl putem explica. 

Dar ştiţi că Dumnezeu ne-a dăruit un simbol 
al lucrării Sale în calitate de Creator al nostru? 
Dumnezeu ne-a dăruit un semn care să ne 
amintească în fiecare săptămână că El a creat 
universul, lumea şi pe noi? Dacă Biblia este 
adevărată, întregul nostru destin veşnic depinde 
de acceptarea şi de încrederea în spusele ei. 
Ceea ce credeţi cu privire la Biblie decide în 
mod decisiv ceea ce credeţi cu privire la 
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Dumnezeu. În mod concret, chiar la încheierea 
creaţiunii, Dumnezeu ne-a dăruit un memorial 
săptămânal, dar aproape întreaga lume a uitat în 
ce constă el. 

Lipsiţi de acest memorial, majoritatea 
oamenilor au uitat că Dumnezeu este Acela care 
a creat lumea. Prin urmare, s-au trimis oameni 
pe lună pentru a căuta indicii cu privire la 
modul în care şi-a început existenţa lumea 
noastră. Folosim telescoape puternice pentru a 
căuta departe în spaţiul intergalactic indicii cu 
privire la modul în care a început universul. 

Dar haideţi să căutăm în această mare şi 
minunată Carte - Biblia - numită de asemenea 
Cuvântul lui Dumnezeu - şi să vedem dacă 
putem descoperi dovezi care să ne arate, dacă 
este sau nu adevărată şi dacă putem sau nu să 
ne încredem în ea. De ce se depune atât de mult 
efort şi se fac atâtea cheltuieli? Care este 
motivaţia acestui interes atât de intens? 
Deoarece noi vrem răspunsuri pentru cele mai 
mari întrebări: “Oare suntem singuri în univers?” 
“Cum am ajuns aici?” “De ce suntem aici?” “Şi în 
ce direcţie ne îndreptăm?” Aşadar, cercetarea 
continuă. Cu toate acestea, răspunsurile se află 
chiar în faţa noastră. Dar noi trăim într-o lume 
care a uitat - nu ne mai aducem aminte de unde 
am venit! 

Pentru o lume care a uitat, Dumnezeu 
spune: “Adu-ţi aminte - adu-ţi aminte că Eu sunt 
Creatorul tău.” Şi pentru a te ajuta să-ţi aduci 
aminte, ţi-am dat un semn - un simbol! În acest 
timp al istoriei, când evoluţia ne învaţă că 
suntem un rezultat al întâmplării, Dumnezeu ne 
spune: “Voi nu aţi evoluat - Eu v-am creat!” 

Totuşi, unii pot întreba: “Care este acest semn, 
sau simbol, care ne aminteşte că Dumnezeu ne-a 
creat?” Vă aduceţi aminte de ocazia în care am 
studiat despre ceea ce a creat Dumnezeu în 
fiecare zi a săptămânii creaţiunii? (Psalmi 33:8-
9) Creaţiunea este uimitoare! Cum a înfăptuit-o 
Dumnezeu – şi cum a reuşit să o realizeze atât 
de rapid? 

Biblia ne oferă răspunsul: “Tot pământul să se 
teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure 
înaintea Lui! Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce 
porunceşte ia fiinţă.” (Psalmi 33:8-9). Noi nu 
putem înţelege cum, dar Dumnezeu a fost 
capabil să aducă toate lucrurile la existenţă prin 
cuvântul rostit de El. Cuvântul lui Dumnezeu, 
indiferent dacă este rostit sau scris în Biblie este 
creator şi puternic! Pentru a înţelege aceasta 

trebuie să acceptăm prima dată că Dumnezeu 
ne-a oferit Biblia ca modalitate de a ne comunica 
voia Sa. 

 
 

Ce a binecuvântat Dumnezeu 
 
“Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi 

toată oştirea lor.” (Geneza 2:1). Creatorul a adus 
la existenţă lumea în şase zile, a împodobit-o cu 
copaci şi arbuşti, flori şi ape. El a adus la 
existenţă soarele strălucitor cu apusurile 
glorioase şi luna magnifică ce străjuieşte 
noaptea, ca să-l putem admira. 

Dar mai frumos decât orice altceva din 
creaţiune, El a creat doi oameni desăvârşiţi. Ce 
onoare! Făcuţi după chipul Creatorului lor! 
Oamenii au fost creaţi pentru a fi stăpânitorii 
pământului şi a tot ceea ce există pe pământ! 
“Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu.” (Geneza 1:27). 

Dar Dumnezeu încă nu încheiase! El mai 
avea un lucru pe care dorea să-l facă. Observaţi 
cu atenţie ce spune Biblia că s-a întâmplat în 
ziua următoare - a şaptea zi a creaţiunii: “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. Iată istoria cerurilor şi a 
pământului, când au fost făcute.” (Geneza 2:2-4). 

Numai Dumnezeu poate sfinţi ceva, iar 
Biblia spune că El a sfinţit ziua a şaptea. A sfinţi 
ceva înseamna a-l pune deoparte, a-l dedica 
unui scop sfânt. Dumnezeu a ales Sabatul dintre 
toate celelalte zile punându-l la o parte. Acesta a 
fost dedicat ca sfânt - consacrat în totalitate 
pentru El. 

Unii oameni se întreabă - Cât de importantă 
este o zi? Nu este totuna care zi o ţinem? Poate 
că următoarea ilustraţie este folositoare şi vă va 
ajuta în găsirea unui răspuns. 

La o ceremonie de căsătorie, o femeie este 
sfinţită sau dedicată soţului ei. Să presupunem 
că este ziua căsătoriei dumneavoastră. Sunteţi 
atât de emoţionat. Aţi aşteptat de multă vreme 
această zi. Să presupunem de asemenea că cea 
care urmează a fi şoţia dv. mai are încă şase 
surori. În timpul ceremoniei de căsătorie, are loc 
legământul dintre o femeie şi un bărbat. Ea este 
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pusă deoparte. Ea nu mai este una dintre cele 
şapte. Ea este cea aleasă, “cea sfinţită”. Dedicată 
soţului ei prin căsătorie. Ce s-ar întâmpla dacă 
după căsătorie, una dintre surorile soţiei ar 
spune: “Ce importanţă are? Oricare dintre cele şapte 
este la fel de bună ca celelalte.” 

Ce aţi spune? Are vreo importanţă? Ce aţi 
spune ca doamnă? Are vreo importanţă pentru 
mine ca mireasă? Cu siguranţă! Ca soţ, aţi putea 
spune: “Mireasa mea, soţia mea a fost aleasă, 
sfinţită, pusă deoparte, dedicată mie.” 

Tot astfel, Dumnezeu a luat o zi obişnuită de 
24 ore - ziua a şaptea - şi a ales-o, a sfinţit-o, a 
pus-o deoparte şi a dedicat-o pentru Sine. 
Sabatul este o zi sfinţită şi binecuvântată. 

În conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
nu este oricare dintre cele şapte zile. Iată ce a 
spus Domnul Hristos: “Sabatul a fost făcut pentru 
om, iar nu omul pentru Sabat. Aşa că Fiul omului 
este Domn chiar şi al Sabatului.” (Marcu 2:27-28). 
Dumnezeu a dăruit Sabatul ca noi să ne putem 
lua timp pentru a ne aduce aminte că nu am 
evoluat. Dumnezeu l-a creat pe om, după cum a 
creat întreaga lume minunată! Sabatul trebuia să 
fie un timp sfânt când omul şi Creatorul Lui 
urmau să îşi reînnoiască legământul de dragoste 
şi devotament unul faţă de altul în fiecare 
săptămână. În fiecare săptămână, omul trebuie 
să-şi amintească de faptul că Dumnezeu a făcut 
cerul şi pământul în şase zile, iar în ziua a şaptea 
S-a odihnit. 

Când a scris legea cu propriul Său deget, 
Dumnezeu i-a cerut omului să-şi aducă aminte 
de ziua Sabatului. Porunca a patra se afla în 
mijlocul acelei Legi sfinte a lui Dumnezeu. El s-a 
adresat omenirii, spunându-i “să îşi aducă 
aminte” de această zi, deoarece în şase zile a 
creat pământul, marea şi izvoarele apelor. Dacă 
Sabatul ar fi fost respectat întotdeauna ca 
memorial al creaţiunii, nu ar mai fi existat astăzi 
nici un evoluţionist, necredincios sau sceptic. 
Aceştia şi-ar fi amintit în fiecare săptămână de 
originea lor şi de relaţia lor cu Creatorul! 
 
 

Monument restaurat 
 

Pe măsură ce păcatul s-a înmulţit pe 
pământ, omul a uitat de unde a venit, de ce se 
află aici şi în ce direcţie se îndreaptă. Odată cu 
acestea, el a uitat şi modul în care trebuie să 

trăiască. În timpul lui Moise, poporul Israel Îl 
uitase aproape complet pe Dumnezeu. Israeliţii 
aderaseră la închinarea idolilor inventaţi de 
oameni! Dumnezeu i-a eliberat în mod 
miraculos de vrăjmaşii lor şi i-a condus prin 
pustie, pe drumul spre Ţara făgăduinţei. 

În timp ce călătoreau prin pustie, Dumnezeu 
le-a descoperit prin două puncte ce anume 
dorea El de la ei cu privire la Sabatul zilei a 
şaptea, pe care îl instituise pentru om în prima 
săptămână a istoriei lumii. 

În primul rând, le-a adus aminte că El este 
Cel care le poartă de grijă şi care i-a scos din 
Egipt (Exod 15:4-5). Ei nu au putut transporta 
suficientă hrană pentru întreaga călătorie. În 
curând israeliţii au început să murmure, 
deoarece li se epuizaseră proviziile. Ei nu au 
manifestat nici un semn de apreciere faţă de 
toate minunile şi bunătatea pe care le-o 
dovedise Dumnezeu, cu toate acestea El le-a 
asigurat hrana! 

“Domnul a zis lui Moise: Iată că voi face să vă 
plouă pâine din ceruri. Poporul va ieşi afară, şi va 
strânge, cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la 
încercare, şi să văd dacă va umbla sau nu după legea 
Mea.” (Exod 16:4). 

Pâinea descrisă aicea se numeşte în limba 
poporului “mana”. În ziua a şasea, când vor 
pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori 
mai mult de cât vor strânge în fiecare zi. “Moise 
şi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: Astă seară, 
veţi întelege că Domnul este Acela, care v-a scos din 
ţara Egiptului”. (Exod 16:5-6). Mana apărea 
noaptea, odată cu lăsarea picăturilor de rouă. A 
doua zi dimineaţa, după ce se evapora roua, 
pământul era acoperit de mana. Poporul ieşea 
afară şi o aduna dis de dimineaţă, iar pe la 
mijlocul zilei, mana rămasă dispărea. 

Dar aşteptaţi - observaţi ce s-a întâmplat în 
cea de a şaptea zi a săptămânii: “Astfel, în toate 
dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru 
hrană; şi, când venea căldura soarelui, se topea. În 
ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi 
omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi 
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 rămânea!” (Exod 16:21-23). Cu 
privire la Sabat: “Moise a zis: Mâncaţi-o azi, căci 
este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mana pe câmp. 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  C R E A T  P E N T R U  C E V A  M A I  B U N  –  P A R T E A  1 0 .  
    

    

4  www.1843-chart.com 

Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, 
care este Sabatul, nu va fi.” (Exod 16:25-26). 

Cei mai mulţi oameni au făcut ceea ce 
poruncise Dumnezeu, însă unii au ieşit să 
strângă mana şi în ziua Sabatului. Observaţi ce 
avea să spună Dumnezeu cu privire la aceasta! 
“Atunci Domnul 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.” (Exod 16:28-30). 

Sabatul a fost instituit la creaţiune şi a fost 
respectat de poporul lui Dumnezeu, încă înainte 
de a ajunge la Sinai, unde au fost date cele Zece 
Porunci. În cea de a treia lună a călătoriei 
Exodului, Dumnezeu a condus poporul la 
Muntele Sinai şi acolo I s-a arătat lui Moise şi i-a 
încredinţat o solie pe care să o transmită 
poporului: 

“Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi 
păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul este al Meu. Îmi veţi fi o 
împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt 
cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.” 
(Exod 19:5-6). 

Dumnezeu i-a făcut poporului Său cea mai 
generoasă ofertă. Dacă ascultau legile şi 
poruncile Sale, urma să fie un popor deosebit şi 
un neam sfânt! Una dintre acele porunci a fost 
dată pentru a face sigur faptul că poporul nu va 
uita niciodată relaţia cu Creatorul lor. De fapt, 
ea începe prin expresia “adu-ţi aminte”. 

“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 nici o 
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 odihna şi a sfinţit-o.” (Exod 20:8-
11). 

Sabatul este centrul său, inima celor zece 
porunci. Ziua Sabatului este memorialul 
creaţiunii. El este tot atât de vechi, precum este 
lumea însăşi! Dumnezeu a făgăduit poporului 
Său multe binecuvântări, dacă Îl va asculta şi 
dacă îşi va aminti de memorialul creaţiunii Sale. 
“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 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 Domnul...” 
(Isaia 58:13-14). 

Dacă omul şi-ar fi amintit de memorialul 
creaţiunii, multe dintre problemele cu care se 
confruntă astăzi - uitarea de Dumnezeu, lipsa de 
sens a vieţii, criza de identitate - toate ar fi fost 
rezolvate. Nu ar mai exista nici un evoluţionist! 
Dar este trist să o spunem, poporul lui 
Dumnezeu a uitat. Ei au uitat să I se închine în 
ziua Sa sfântă şi nu a trecut mult timp, până 
când au început să se închine zeilor de lemn şi 
piatră. Ei au pierdut din vedere propria lor 
origine! 

De-a lungul secolelor, au existat reînviorări 
ale respectării Sabatului, atunci când profeţii lui 
Dumnezeu atrăgeau atenţia poporului să se 
întoarcă la Dumnezeu Creatorul. Isaia a 
evidenţiat faptul că Dumnezeu nu a intenţionat 
niciodată să restrângă păzirea Sabatului la 
poporul evreu. Sabatul a fost instituit înainte ca 
neamul evreu să vină la existenţă. Dumnezeu nu 
restrânge o asemenea binecuvântare la o singură 
naţiune. El îi învită pe toţi, de pretutindeni să-şi 
aducă aminte şi să păzească Sabatul împreună 
cu El: “Pe toţi cei ce vor păzi Sabatul.... 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 
56:6-7). 

Nicăieri în Biblie ziua a şaptea nu este 
numită “Sabatul evreilor”. Domnul Isus a 
declarat într-o manieră clară că este o zi pentru 
întreaga omenire, spunând: “... Sabatul a fost 
făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.” (Marcu 
2:27). Şi Dumnezeu a zis: “...ziua a şaptea este ziua 
de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău...” 
(Exod 20:10). Domnul Isus de asemenea a spus 
că “El este Domn chiar şi al Sabatului.” (Matei 
12:8), deoarece El l-a creat. Iată de ce Ioan 
Descoperitorul a denumit-o “ziua Domnului”. 
(Apocalipsa 1:10). 

Sabatul este mai mult decât un memorial al 
creaţiunii şi al Creatorului. Este un semn între 
Dumnezeu şi om. “Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele 
sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20). 

Cel care a sfinţit Sabatul în timpul 
săptămânii creaţiunii, este Acelaşi Dumnezeu 
care îl sfinţeşte pe cel păcătos. Creatorul nostru 
este în acelaşi timp şi Mântuitorul nostru! “Le-
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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). 

Sabatul a fost instituit încă înainte de 
apariţia păcatului pe pământ şi va fi sărbătorit 
de asemenea după ce păcatul va fi eliminat 
pentru totdeauna de pe pământ. “Căci după cum 
cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe cari 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). De-a lungul veşniciei, poporul lui 
Dumnezeu va sărbători Sabatul pentru a-L 
onora pe Hristos ca Răscumpărător şi Creator. 

Dacă Sabatul a fost sărbătorit înainte de 
apariţia păcatului pe Pământ, şi va fi sărbătorit 
când pământul va fi înnoit, nu este logic faptul 
că poporul lui Dumnezeu ar trebui să 
sărbătorească Sabatul şi în prezent? 
 
 

Pilda Mântuitorului 
 

Dacă avem vreo întrebare cu privire la 
Dumnezeu şi la Sabat, putem vedea modul în 
care l-a tratat Domnul Isus. 

Luca ne spune ce făcea Domnul Isus în ziua 
Sabatului: “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). Biblia 
spune că era obiceiul Domnului Isus! 

Dicţionarul Webster spune: “Sabbat; cea de a 
şaptea zi a săptămânii (Sâmbăta).” - Webster's New 
World Dictionary, second college edition. 

Dacă această zi ar fi fost anulată sau 
schimbată în perioada dintre Adam şi Moise, 
Dumnezeu ar fi instituit-o din nou cu ocazia 
scrierii celor Zece Porunci pe Sinai. 

Dacă această zi s-ar fi pierdut în perioada 
dintre Moise şi Domnul Isus, cu siguranţă că 
Domnul Hristos ar fi afirmat acest fapt într-o 
manieră clară. 

Dacă această zi ar fi fost schimbată în timpul 
vieţii ucenicilor, ei ar fi scris despre acest fapt în 
mod sigur. Şi, desigur, iudeii, care păstrează un 
raport strict al timpului, încă mai continuă să se 
închine în ziua a şaptea, adică Sâmbăta. 

Identitatea zilei de odihna nu a fost pusă 
niciodată sub semnul întrebării în timpul vieţii 
Domnului Isus pe Pământ. Singura controversă 

care s-a ivit cu privire la Sabat a fost legată de 
modul în care trebuia respectat ca zi de odihnă. 
Rabinii denaturaseră respectarea Sabatului, prin 
instituirea unor regulamente dificile şi 
împovărătoare. Domnul Isus a încercat să 
elimine cerinţele inventate de om şi să dezvăluie 
adevărata semnificaţie a păzirii Sabatului. 

Când L-au acuzat pe Domnul Isus de 
încălcarea Sabatului, deoarece vindecase bolnavi 
în acea zi, El a răspuns: “... De aceea este îngăduit 
a face bine în zilele de Sabat.” (Matei 12:12). Biblia 
spune că Domnul Isus a vindecat şi a făcut bine, 
în ziua Sabatului, deoarece Sabatul este menit să 
ne redea sănătatea, să ne elibereze de vinovăţie, 
de prejudecăţi şi de egoism şi să dăruiască pace 
sufletească. 

El ne-a fost dat pentru restaurarea chipului 
lui Dumnezeu în noi şi pentru a ne îndruma 
înapoi către Creatorul nostru! Aceasta a fost 
lucrarea pe care Domnul Isus a venit să o 
îndeplinească şi a fost lucrarea pe care au făcut-
o ucenicii după plecarea Domnului Isus. 

Importanţa păzirii Sabatului a fost dovedită 
de către urmaşii Domnului Isus cu ocazia morţii 
Sale. În acel timp de criză, prietenii Domnului 
Isus s-au odihnit în conformitate cu legea lui 
Dumnezeu, lăsând activitatea de îmbălsămare a 
trupului Domnului Isus pentru orele de după 
încheierea Sabatului. “Era ziua Pregătirii, şi 
începea ziua Sabatului. Femeile, care veniseră cu Isus 
din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul 
şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el. S-au 
întors, si au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua 
Sabatului, s-au odihnit, după Lege.” (Luca 23:54-
56). 

În ziua de dinaintea Sabatului, speranţa lor 
în Domnul Isus fusese distrusă. Ei Îl văzuseră 
murind în chinuri pe cruce. Visurile şi 
speranţele lor zăceau într-un mormânt 
întunecat. Ei doreau să îmbalsameze trupul Său 
fără viaţă. “În ziua întâi a săptămânii ... au venit la 
mormânt dis de dimineaţă, şi au adus miresmele, pe 
care le pregătiseră.” (Luca 24:1). 

Să urmărim încă odată evenimentele acelor 
trei zile memorabile. 

1. Vineri: Domnul Isus a murit; femeile au 
pregătit uleiuri şi miresme. 

2. Sâmbăta (ziua Sabatului): Domnul Isus S-
a odihnit în mormânt; urmaşii Lui s-au odihnit 
de asemenea. 
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3. Duminica (prima zi a săptămânii): 
Domnul Isus a înviat din morţi! Femeile au venit 
să-L îmbălsămeze. 

Nu poate fi nici o îndoiala cu privire la ziua 
Sabatului cu ocazia morţii Domnului Isus. În 
ziua pregătirii, Domnul Isus atârna pe cruce şi a 
strigat: “... S-a isprăvit! ...” (Ioan 19:30). Lucrarea 
Sa de răscumpărare fusese săvârşită! În timpul 
Sabatului, El S-a odihnit în mormânt, iar 
Duminica, în prima zi a săptămânii, (mia ton 
sabaton ortrou – în prima dimineaţă după 
sâmbătă) a înviat. Domnul Isus a păzit Sabatul 
chiar şi în moartea Sa. În Sabat, El s-a odihnit în 
mormânt. Noul testament nu i-a nicăieri aminte 
de prima zi a săptămânii, ca de o zi de 
sărbătoare (în Biblie nu ne vom întîlni nici cu 
expresia “ziua învierii”). 

Când stăm lângă cruce, începem să simţim 
că ziua Sabatului nu poate fi aleasă la 
întâmplare din cele şapte. Deoarece a ignora 
Sabatul ar însemna să ignorăm creaţiunea, 
Sinaiul şi însuşi Calvarul! Da, contează care 
dintre cele şapte zile este sărbătorită. Un scriitor 
creştin numit George Vandeman, scria: “Cum 
putem asista la faptul că urmaşii Lui au refuzat să 
profaneze orele sfinte chiar şi prin îndeplinirea unei 
lucrări izvorâte din iubire, cum putem asista la 
moartea Lui pe cruce, pentru că legea nu putea fi 
încălcată, nici măcar în scopul de a-Şi salva propria 
viaţă - cum putem sta în lumina strălucitoare a 
Calvarului şi în acelaşi timp să spunem că nu 
contează?” (O zi de care să-ţi aduci aminte, p 40) 

Creatorul a spus: “Adu-ţi aminte”, cu toate 
acestea, atât de mulţi uită! Dar nu aceasta a fost 
intenţia lui Dumnezeu. Domnul Isus S-a aşteptat 
de la creştini să păzească Sabatul de-a lungul 
tuturor timpurilor. “Rugaţi-vă ca fuga voastră să 
nu fie iarna, nici într-o zi de Sabbat.” (Matei 24:20). 
Domnul Isus a aşteptat de la creştini să continue 
păzirea Sabatului şi în anul 70 d.Hr. când 
Ierusalimul a fost nimicit! 

Noul Testament raportează că urmaşii 
Domnului Isus au păzit Sabatul şi după înviere: 
“... 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). 

Într-un alt Sabat, în timp ce apostolul Pavel 
predica, câţiva dintre neamuri au venit cu o 
solicitare: “... Neamurile i-au rugat să le vorbeasca 
şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.” (Fapte 
13:42) Pavel ar fi putut să-i cheme în ziua 

următoare, dar nu a făcut-o. “În Sabatul viitor, 
aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul 
lui Dumnezeu.” (Fapte 13:44). De fapt, cartea 
Faptele Apostolilor raportează că Pavel a ţinut 
84 de adunări în ziua Sabatului. 

Sabatul străbate asemenea unui fir de aur 
întreaga Biblie, de la Geneză la Apocalipsă, 
unde sunt descrişi cei pregătiţi să-L întâmpine 
pe Domnul Isus la cea de a doua venire! “Aici 
este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 
14:12). 

Domnul Isus a spus: “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele” (Ioan 14:15) iar una dintre aceste 
porunci ne spune, ne cere: “Adu-ţi aminte de ziua 
Sabatului”. 

Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorul 
nostru, în fiecare săptămână, în Sabatul zilei a 
şaptea, nu vom uita niciodată de unde venim şi 
Cine ne-a creat pe noi şi lumea din jurul nostru. 

Dacă păzim Sabatul în fiecare săptămână, nu 
vom mai avea nevoie niciodată să ne întrebăm 
cine suntem - fii şi fiice ale lui Dumnezeu, 
Împăratul universului! Nu vom mai avea 
niciodată nevoie să ne întrebăm cum am ajuns 
aici - noi suntem aici deoarece Dumnezeu ne-a 
dorit, deoarece El ne-a făcut. 

Acelaşi Isus, care vă cere să vă aduceţi 
aminte Îşi întinde mâna spre dumneavoastră în 
seara aceasta - mână care a fost cândva ţintuită 
pe crucea Calvarului pentru păcatele 
dumneavoastră – şi vă cheamă cu blândeţe: 
“Vino după Mine”. Doriţi să-L urmaţi pe 
Creatorul dumneavoastră acum? Doriţi să 
ascultaţi porunca Lui de a vă aminti de ziua 
Sabatului, pe care a făcut-o special pentru 
dumneavoastră? Doriţi să vă închinaţi Lui în 
fiecare săptămână de acum înainte, în fiecare a 
şaptea zi, care este Sabatul Său? Doriţi să urmaţi 
exemplul Domnului Isus şi al apostolilor, 
închinându-vă Creatorului, în Sabatul zilei a 
şaptea? 

Dragi prieteni, Sabatul nu înseamnă doar a 
alege ziua a şaptea pentru închinare. Sabatul 
înseamnă a-L urma pe Domnul Isus în toate 
lucrurile. Înseamnă a reveni în poziţia lui Adam 
şi a Evei, când s-au închinat în primul lor Sabat 
în Eden. Înseamnă a asculta porunca lui 
Dumnezeu asemenea lui Moise, atunci când 
Dumnezeu a zis: “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, 
ca s-o sfinţeşti.” Înseamnă a te închina în aceeaşi 
zi în care s-au închinat Isaia, Ieremia, Daniel şi 
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toţi uriaşii credinţei din Vechiul Testament. 
Înseamnă a-L lăuda pe Dumnezeu în calitate de 
Creator al tuturor lucrurilor, în fiecare Sabat, aşa 
cum au făcut-o Petru, Iacov şi Ioan. Înseamnă a 
urma pilda lui Isus. 

Înseamnă a aparţine poporului lui 
Dumnezeu din timpul sfârşitului, care în 
conformitate cu cele scrise în Apocalipsă, 
păzeşte poruncile. Aţi dori să spuneţi: 

“Da, Doamne Isuse, voi sta de partea Ta.  
Te voi aşeza pe primul loc în viaţa mea.  
Te voi urma în toate lucrurile.” 
 
Dacă aceasta este dorinţa dumneavoastră, în 

timp ce ne rugăm, ridicaţi mâna. 
 

Amin 

 


