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Frumuseţea scripturii Partea 11. 
  

MMiilliiooaannee  ddee  ooaammeennii  aammăăggiiţţii  ddee  uunn  

MMIITT  
NNUU  PPEERRMMIITTEE  SSĂĂ  ŢŢII  SSEE  ÎÎNNTTÂÂMMPPLLEE  ŢŢIIEE  AACCEEAASSTTAA..  

Cuprins: 
• Mit religios? 
• Cuvântul Lui Dumnezeu este neschimbătoare 
• O schimbare treptată 
• Lupta împotriva tradiţiei 
• Toţi trebuie să facă o alegere! 

 

Mit religios? 
 

Miturile sunt acceptate cu uşurinţă drept 
adevăr, dacă circulă o perioadă suficient de 
lungă de timp. Să ne gândim la cazul 
paianjenului. Prin anul 350 în.Hr., filozoful grec 
Aristotel a stabilit că paianjenul are şase 
picioare. În următoarele 20 de secole toţi au trăit 
în credinţa şi au crezut că paianjenul are şase 
picioare. Nimeni nici măcar nu s-a deranjat să le 
numere. În cele din urmă, cine ar îndrăzni să-L 
contrazică pe marele Aristotel şi să verifice 
spusele lui? Ei bine, mai târziu a apărut 
Lamarck, renumitul biolog şi naturalist. El a 
numărat cu atenţie picioarele paianjenului. Şi 
câte picioare credeţi că a descoperit el? Exact 
opt! Mitul, care fusese răspândit ca adevăr timp 
de secole, a fost spulberat deoarece Lamarck şi-a 
luat timp să numere picioarele paianjenului. 

Oare ar fi posibil ca vreun mit religios să se 
fi strecurat în biserica creştină? Ar fi posibil ca în 
acest domeniu să avem de a face cu ceva mult 
mai important decât cele şase sau opt picioare 
ale paianjenului? 

Milioane de oameni se închină în prima zi a 
săptămânii, crezând că este Sabatul Bibliei. Cu 
ocazia ultimei noastre întâlniri, am descoperit că 
cea de a şaptea zi a săptămânii, sâmbăta este 
adevăratul Sabat al Lui Dumnezeu. Aşa cum 
manualele au spus în mod greşit timp de 2000 
ani ca paianjenul are şase picioare, tot astfel 
milioane de oameni au acceptat un mit cu 
privire la Sabat. 

Dacă motivul pentru care participaţi la 
această serie de prezentări biblice este că inima 
dumneavoastră tânjeşte după adevăr, atunci vă 
veţi uitaţi cu atenţie serioasă la ce vă spune 
Biblia, cuvântul Lui Dumnezeu. Doriţi să 
cunoaşteţi ce spune cu adevărat Dumnezeu? Să 
revedem ce am descoperit la ultima noastră 
întâlnire! 

Am învăţat că Dumnezeu ne-a dăruit o zi 
specială în fiecare săptămână - ziua Sabatului - 
când să ne închinăm Lui şi să ne aducem aminte 
de lucrarea Lui în calitate de Creator al nostru. 
Am învăţat că ziua Sabatului nu este oricare 
dintre zilele săptămânii, ci cea de a şaptea, 
Sâmbăta. 

Şi am învăţat că Sabatul va continua să fie 
păzit şi după încheierea istoriei acestei lumi, 
când vom fi în cer, alături de Creatorul nostru. 
Dar dacă privim în jur, în lumea noastră, 
descoperim că mulţi oameni - de fapt 
majoritatea - nu I se închină Lui Dumnezeu în 
ziua a şaptea. Mulţi nici măcar nu I se închină 
Dumnezeului Bibliei, desigur, ci altor zei. Dar 
dintre cei care I se închină Dumnezeului Bibliei, 
aproape majoritatea o fac într-o altă zi decât 
aceea pe care El a dedicat-o ca ziua Sa sfântă. 
Care este motivul? A schimbat Dumnezeu ziua? 
Sau a schimbat-o altcineva? De ce există atât de 
mulţi oameni care păzesc o altă zi drept ziua Lui 
Dumnezeu, cum ar fi duminica, în locul 
Sabatului zilei a şaptea? 

Am învăţat că Biblia ne spune că Dumnezeu 
a oferit în legea Sa, pentru toţi cei ce trăiesc pe 
pământ - un semn special: “Le-am dat şi Sabatele 
Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să 
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ştie că Eu sunt Domnul, care-i şfinţesc. Sfinţiţi 
Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi 
voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru!” (Ezechiel 20:12, 20). De la început şi 
până la sfârsit, pe întreg parcursul ei, Biblia 
dovedeşte că Dumnezeu a instituit ziua 
Sabatului şi că ziua Sabatului este cea de a 
şaptea zi a săptămânii. Dar nici un text din 
Biblie nu indică faptul că Dumnezeu a schimbat 
această zi de închinare şi odihnă - semnul dintre 
El şi poporul Său. 

Să revedem pentru o clipa ce am descoperit 
în urma studiului Cuvântului Lui Dumnezeu. 
Când a încheiat crearea planetei Pamânt şi a 
omului, Dumnezeu a creat Sabatul ca memorial 
al creaţiunii Sale în cea de a şaptea zi a primei 
săptămâni şi pentru întreaga istorie a 
pământului. 

Când a scris Legea pe muntele Sinai, 
Dumnezeu a aşezat porunca privitoare la Sabat 
chiar în centrul celor Zece porunci. Această 
poruncă a fost menită să îi aducă aminte omului 
pentru totdeauna că viaţa lui nu a apărut la 
întâmplare. Motivul pentru care îi cere omului 
să păzească ziua a şaptea este că El a creat lumea 
în şase zile şi în ziua a şaptea S-a odihnit. 
 
 

Cuvântul Lui Dumnezeu este 
neschimbătoare 
 

Dumnezeu – prin Moise - a poruncit 
poporului Său să nu adauge şi să nu scoată 
nimic din legile Sale. “Să n-adăugaţi nimic la cele 
ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci 
să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, 
aşa cum vi le dau Eu.” (Deuteronomul 4:2). 
Dumnezeu le-a spus de asemenea: “Nu-Mi voi 
călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe 
buzele Mele.” (Psalmii 89:34). 

Domnul Isus a manifestat aceeaşi hotărâre 
atuncea când a înălţat Legea, pe care El Însuşi o 
pronunţase pe Muntele Sinai. În Predica de pe 
Munte, El le-a spus oamenilor că nu a venit să 
schimbe Legea Lui Dumnezeu ci să o 
împlinească! Să observăm cuvintele Sale: “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 va trece cerul şi pământul, nu 
va trece o iota sau o frântura de slovă din Lege, 
înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, 

ori cine va strica una din cele mai mici din aceste 
porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel 
mai mic în Împărăţia cerurilor...” (Matei 5:17-19). 

Când i-a dat poporului Său cele Zece 
Porunci, Dumnezeu a declarat în mod clar că 
nici o fiinţă umană nu are voie (ar trebui) să 
corecteze sau să schimbe instrucţiunile rostite de 
buzele Sale sfinte. Domnul Isus Însuşi a 
demonstrat prin exemplul Său că dorea să 
onoreze ziua pe care El şi Tatăl au sfinţit-o în 
prima săptămână a istoriei acestei lumi: “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 conducătorii religioşi i-au acuzat pe 
ucenicii Domnului Isus de încălcarea Sabatului, 
Domnul Isus a declarat că El este Domnul 
Sabatului. Apoi le-a zis: “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). Domnul Isus, nu numai că a onorat 
ziua Sabatului, ci de asemenea le-a cerut 
ucenicilor Lui să se roage, ca să poată păzi ziua 
Sa sfântă şi în viitorul mai îndepărtat. Găsim 
această avertizare (recomandare) în Matei 24:20: 
“Rugaţi-vă ca fuga voastra să nu fie iarna, nici într-o 
zi de Sabat.” Aici, Domnul Isus vorbea despre 
fuga din Ierusalim a urmaşilor Lui, chiar înainte 
ca Ierusalimul să fie distrus de către romani în 
70 d. Hr. Domnul Isus S-a aşteptat ca urmaşii 
Lui să continue respectarea Sabatului şi după 
crucificarea lui. 

Evreii ortodocşi credincioşi s-au închinat în 
ziua a şaptea încă din zilele Exodului, cu mai 
bine de 3500 ani în urmă. Oriunde s-ar afla în 
lume, ei continuă să recunoască sâmbăta, a 
şaptea zi a săptămânii, ca ziua pe care 
Dumnezeu a dedicat-o închinării. 

Chiar dacă Biblia ar fi singura noastră sursă 
de informare, tot am fi capabili să stabilim care 
dintre zilele săptămânii este ziua a şaptea, sau 
Sabatul. Când cercetăm raportul crucificării, 
observăm cum rezumă Evanghelia după Luca 
evenimentele acelui sfârşit de săptămână. După 
ce Domnul Hristos a murit pe cruce în ziua de 
vineri, Biblia consemnează următoarele (spune): 
“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, şi au pregătit 
miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au 
odihnit, după Lege. În ziua întâi a săptămânii, 
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femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la 
mormânt dis de dimineata, şi au adus miresmele, pe 
care le pregătiseră.” (Luca 23:54-56; 24:1). 

Majoritatea lumii creştine sărbătoreşte aşa 
numita Vinerea Mare în memoria morţii Lui 
Hristos. Ei sărbătoresc de asemenea Duminica 
Paştelui în memoria învierii Lui Hristos. Biblia 
ne spune că ziua dintre aceste două zile este 
Sabatul, “după poruncă”. 

Chiar dacă Luca a scris aceste cuvinte cu 
mulţi ani după evenimentul crucii, el s-a referit 
totuşi la ziua duminicii ca fiind “cea dintâi zi a 
săptămânii”. El a continuat să numească cea de 
a şaptea zi “Sabat”. Raportul biblic deosebeşte 
în mod clar aceste două zile. 

Necontestabil este faptul că, apostolii au 
continuat să se închine şi să predice în Sabatul 
zilei a şaptea, mulţi ani după evenimentul crucii. 
Biblia relatează că apostolul Pavel şi tovarăşii lui 
au vizitat Antiohia şi “... În ziua Sabatului, au 
intrat în sinagogă şi au şezut jos.” (Fapte 13:14). 
Apoi, Când au ieşit afară din sinagogă, 
Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în 
Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. “În Sabatul 
viitor, aproape toată cetatea s-a adunat că sa audă 
Cuvântul Lui Dumnezeu.” (Fapte 13:42, 44). 
Apostolul Pavel obişnuia să se închine în 
sinagogă în fiecare Sabat: “Pavel vorbea în 
sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi înduplecă pe Iudei 
şi pe Greci.” (Fapte 18:4). 

Din aceste fapte biblice, oricine poate 
observa cu uşurinţă că nu există nici o dovadă în 
favoarea ideii că Domnul Hristos sau ucenicii 
Lui ar fi schimbat ziua de închinare. Nu există în 
Biblie nici un raport în care să se impună sau să 
se recomande o asemenea modificare! Nici unul 
dintre scriitorii Noului Testament nu a vorbit 
despre vreo schimbare a zilei Sabatului! Dacă ar 
fi avut loc o modificare atât de serioasa, ea ar fi 
apărut într-un articol pe prima pagină a Bibliei, 
în fiecare carte a Noului Testament! 

Dumnezeu a zis: “...şi nu voi schimba ce a ieşit 
de pe buzele Mele.” (Psalmii 89:34). Dumnezeu nu 
Şi-a schimbat Legea şi nimeni nu are dreptul să 
modifice Legea Lui Dumnezeu! Teologii din 
diferite grupări de păzitori ai duminicii 
recunosc acest lucru. 

Cardinalul Catolic James Gibbons a scris 
odată: “Puteţi citi Biblia de la Geneză la Apocalipsă, 
dar nu veţi găsi nici un singur rând care să 
autorizeze sfinţirea Duminicii. Scripturile impun 

respectarea religioasă a sâmbetei.” (Credinţa 
Părinţilor Noştri, pp. 111, 112). 

Clovis G. Chappel, un metodist, face aceeaşi 
afirmaţie, când spune: “Motivul pentru care noi 
respectăm prima zi a săptămânii în locul zilei a 
şaptea nu se întemeiază pe nici o poruncă explicită. 
Cel care va cerceta Scripturile pentru a găsi o bază a 
schimbării închinării din ziua a şaptea în ziua întâi, o 
va face zadarnic.” (Zece Reguli de Viaţă, p. 61). 

Nu există nici un raport biblic în care 
Domnul Hristos sau ucenicii Lui să fi păzit vreo 
altă zi sau să-i fi învăţat sau să-i fi îndrumat pe 
alţii să procedeze astfel! Poate că vă întrebaţi: 
“Atunci cum a început păzirea duminicii?” Socrate 
Scolasticus, un istoric din secolul al 
cincisprezecelea a scris: “Aproape toate bisericile 
din întreaga lume sărbătoresc sfintele taine (Cina 
Domnului) în Sabatul fiecărei săptămâni, dar 
creştinii din Alexandria şi la Roma, au încetat să facă 
aceasta, pe temeiul unei anumite tradiţii vechi.” 
(Ecclesiastical History, citat de C. B. Haynes, 
De la Sabat la Duminica, p. 35). 

Şi alţi istorici raportează că în timpul Evului 
Mediu au existat multe grupuri de creştini care 
păzeau Sabatul zilei a şaptea, iar această practică 
este documentată prin multe scrieri detailate şi 
este bine cunoscută de către creştinii zilelor 
noastre din întreaga lume. 
 
 

O schimbare treptată 
 

Mulţi istorici bisericeşti situează începutul 
schimbării treptate a zilelor undeva între anii 70 
şi 135 d.Hr., date la care au fost înfrânte de către 
romani două răscoale puternice şi sângeroase 
ale evreilor. Ostilitatea crescândă a romanilor 
împotriva evreilor, asociată cu conflictul dintre 
evrei şi creştini, a încurajat apariţia rapidă a unei 
literaturi anti-evreeşti, care, la rândul ei, a creat 
un sentiment puternic anti-evreesc în întreg 
Imperiul Roman. 

Creştinii au devenit tot mai sensibili şi mai 
deranjaţi de faptul că erau identificaţi cu evreii. 
Deoarece pe baza păziri Sabatului tindea să-i 
identifice mulţi cu evreii, mulţi creştini au 
început să minimalizeze obligaţia respectării 
Sabatului. “Indicii convingătoare (sugerează) că 
respectarea duminicii a fost introdusă în acea 
perioadă de timp ca având legătura cu duminica 
Paştelui, ca o încercare de a lămuri autorităţile 
romane cu privire la deosebirea dintre Creştinism şi 
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Iudaism.” (Ibid., p. 237 - Samuele Bacchiocchi, 
Odihna Divină pentru neodihna omului, pagina 
237). 

Având în vedere acest fapt, este uşor de 
înţeles cum s-au orientat creştinii care locuiau în 
capitala Imperiului Roman, pentru a se disocia 
de practica păzirii Sabatului. Ei se aflau în 
centrul imperiului, unde ostilitatea era cea mai 
intensă! Având în vedere că biserica din Roma 
era alcătuită cu predominanţă din creştini 
proveniţi dintre neamuri, care se convertiseră de 
la păgânism, este mai de înţeles faptul că ei au 
vrut să se sustragă de la păzirea Sabatului, care 
provoca dizgraţia romanilor. (Romani 11:13) 
Este interesant să observăm cum se adresa Pavel 
bisericii din Roma: “V-o spun vouă, Neamurilor 
...” (Romani 11:13). Aceşti creştini, convertiţi 
recent de la păgânism, nu erau atât de profund 
legaţi de păzirea Sabatului, aşa cum erau 
creştinii evrei, care practicaseră dintotdeauna 
păzirea Sabatului. 

Dar de ce a fost aleasă duminica şi nu o altă 
zi a săptămânii? Aceasta este o întrebare bună! 
Păgânii din Imperiul Roman fuseseră de multă 
vreme închinători ai duminicii ca zi a soarelui. 
Împăraţii romani se considerau nişte zei solari, 
inprimând semnul soarelui pe monedele şi 
construcţiile lor şi pretinzând închinarea 
supuşilor lor! 

Unii teologi cred că biserica a considerat că 
un compromis cu păgânismul le-ar aduce 
avantaje. Prin adoptarea câtorva obiceiuri 
păgâne, necredincioşii se converteau mai rapid 
la Creştinism şi se simţeau mai confortabil. De 
asemenea, unirea tuturor supuşilor într-o mare 
religie unică a fost benefică pentru imperiu. 
Timp de secole, duminica nu a fost sărbătorită 
ca zi sfântă, ci ca zi liberă. Apoi, ambele au fost 
respectate ca zile sfinte. 

În Constituţia Apostolică nr. 7, la cap. 23, 
citim următoarele: “Creştinii nu erau singurii care 
au ajuns la o stare de neglijenţă şi care şi-au 
compromis treptat credinţa. Biserica Apostolica 
fusese curată şi statornică, dar când au urmat cea de 
a doua şi a treia generaţie, puritatea ei a început să se 
degradeze, şi vedem semne ale compromisului şi 
apostaziei.” 

Această alunecare în compromis s-a 
accentuat odată cu emiterea primei legi 
duminicale civile de către Împăratul Roman 
Constantin, la data de 7 martie 321 d.Hr. Pe 
când era încă păgân, el a poruncit: “În venerabila 

“Zi a Soarelui” magistraţii şi poporul care locuieşte 
în cetăţi să se odihnească şi toate magazinele să fie 
închise. Cu toate acestea, la ţară, persoanele angajate 
în lucrări agricole îşi pot continua muncile în mod 
liber şi fără a fi pedepsiţi.” (Istoria Bisericii 
Crestine, ed. 1902, vol. 3, p. 380). 

Următorul pas în integrarea păzirii 
duminicii în Creştinism a fost făcut de către 
Biserica Romei în Conciliul de la Laodicea. 
Aceasta a fost prima lege religioasă privitoare la 
păzirea duminicii. În anul 325, Episcopul 
Silvestru al Romei a schimbat denumirea primei 
zile a săptămânii, intitulând-o “ziua Domnului”. 
(Historia Ecclesiastica, p. 739). 

Un alt Conciliu din Laodicea, ţinut în anul 
364, a pronunţat următoarea lege: “Creştinii să 
nu iudaizeze (păzească Sabatul), nefăcând nimic în 
ziua Sâmbetei... ci să lucreze în această zi; dar să 
onoreze într-o manieră deosebită ziua Domnului şi, 
deoarece sânt Creştini, dacă este posibil, să nu 
lucreze în ziua aceasta.” (O Istorie a Conciliilor 
Bisericii, vol. 2, p. 316). 

În ciuda acestui fapt, creştinii au continuat 
să respecte Sabatul până în secolul al şaselea, 
Reiese din faptul că Papa Grigore a condamnat 
practica lor. Cei care au proclamat că nu este 
admis să se lucreze în ziua a şaptea au fost 
defamaţi ca profeţii Antihristului. (The Law of 
Sunday, citat de C. B. Haynes, “De la Sabat la 
Duminica”, p. 43). 

Trebuie să avem în vedere că în timpul 
acela, Biblia nu era la dispoziţia oricui, aşa cum 
este în zilele noastre. Doctrinele erau transmise 
verbal de la unul la altul, aşa că la un moment 
dat, credincioşii de rând (laici) abia mai puteau 
face distincţie între Scriptură şi tradiţie. Mulţi 
oameni nu mai cunoşteau în mod real adevărul, 
aşa cum fusese prezentat de Hristos şi ucenicii 
Lui. Trecuseră sute de ani, pâna când a venit 
Reformaţiunea Protestantă punând (şi a pus) 
sub semnul întrebării multe ritualuri şi tradiţii 
care uzurpaseră învăţăturile Cuvântului Lui 
Dumnezeu. 
 
 

Lupta împotriva tradiţiei 
 

Strigătul reformaţiunii a fost: “Biblia şi numai 
Biblia, singura noastră regulă de credinţă.” Mulţi, 
asemenea lui Huss şi Ieronim, au plătit cu viaţa 
pentru fidelitatea lor faţă de Biblie, fiind arşi pe 
rug! 



-  F R U M U S E Ţ E A  S C R I P T U R I I  –  M I L I O A N E  D E  O M E N I  A M Ă G I Ţ I  D E  U N  M I T  –  P A R T E A  1 1 .  
    

    

5  www.1843-chart.com 

Cu toate acestea, după secolul al şaselea, 
adevărul despre Sabat s-a stins aproape 
complet, fiind îngropat în secole de tradiţie. 
Puţini examinau cu atenţie pentru a descoperi ce 
spune şi învaţă Scripturile. Ei acceptau ceea ce le 
fusese transmis de-a lungul generaţiilor, fără a 
se întreba vreodată dacă era adevăr sau 
imaginaţie. Uneori oamenii acceptă idei fără a le 
pune sub semnul întrebării. 

Timp de secole, majoritatea oamenilor au 
crezut că pământul este centrul universului. Ei 
au crezut că soarele şi toate celelalte planete se 
rotesc în jurul pământului. Liber cugetătorul 
Copernic a combătut acest mit. El a declarat că: 
“nu pământul, ci soarele este centrul universului.” 
Stiţi cine i s-a opus cel mai mult? Conducătorii 
bisericii - învăţătorii religioşi. Ei strigau: “Nu 
poţi să schimbi bolta cerească a Lui Dumnezeu!” 

Desigur, Copernic nu schimbase bolta 
cerească a Lui Dumnezeu. El pur şi simplu 
demascase o tradiţie seculară care nu avea nici o 
temelie stiinţifică solidă. Copernic descoperise şi 
spusese adevărul. 

 
Doar faptul că o idee este crezută o 

lungă perioadă de timp aceasta nu o 
face adevărată. 

 
Cum a fost schimbat Sabatul? Să ascultăm 

declaraţiile uimitoare ale unor autori catolici a 
căror biserică a condus procesul de schimbare a 
Sabatului în ziua de duminică. 

“Cu mai bine de o mie de ani înainte de a exista 
vreun protestant, Biserica Catolică, în virtutea 
misiunii ei divine, a schimbat ziua Sabatului de la 
sâmbătă la duminică.” (Sabatul Crestin, p. 16). 

În Catehismul Catolic, citim: 
“Întrebare: Care este ziua Sabatului?” 
“Răspuns: Ziua Sabatului este sâmbăta.” 
“Întrebare: De ce respectăm duminica în locul 

sâmbetei?” 
“Răspuns: ... deoarece Biserica Catolică a 

transferat solemnitatea sâmbetei asupra duminicii.” 
Această schimbare a fost realizată de către 

Conciliul de la Laodicea, în anul 336 d.Hr. 
Poate că veţi întreba: De ce a instituit 

Biserica Catolică această schimbare, aprobând-o 
în mod deschis şi fără rezerve? Răspunsul 
constă, - cel puţin în parte -, în autoritatea pe 
care o acordă Biserica Catolică tradiţiei. 

Unul dintre cele mai importante puncte de 
dezacord dintre Protestanţi şi Catolici, în 

perioada de început a Reformaţiunii a fost cel cu 
privire la autoritatea tradiţiei în biserică. Martin 
Luther declara că el trebuie să respecte Biblia şi 
numai Biblia şi combătea prin aceasta multe 
dintre rânduielile Bisericii Catolice, care se 
întemeiau în exclusivitate numai pe tradiţie. 

De fapt, scopul convocării Conciliului din 
Trent fusese tocmai acela de a decide cu precizie 
ce poziţie trebuia să ia Biserica Catolica în 
privinţă tradiţiei şi a relaţiei acesteia cu Biblia. 
Problema a fost elucidată pentru totdeauna. 
Observaţi rezumatul pledoariei decisive, 
raportată de către H. H. Holtzman: “În cele din 
urmă, la ultima şedinţă din optsprezece ianuarie, 
1562, orice ezitare a fost abandonată: Arhiepiscopul 
de Reggio a rostit o cuvântare în care a declarat în 
mod deschis că tradiţia se află mai presus de 
Scriptură.” (Canon şi Tradiţie, p. 263). 

Biblia nu susţine ideea că tradiţia constituie 
o temelie pentru doctrina bisericii. Vă amintiţi 
întrebarea pe care le-a adresat-o Domnul Isus 
conducătorilor religioşi din timpul Său? El a 
întrebat: “... Dar voi de ce călcaţi porunca Lui 
Dumnezeu în folosul datinii voastre?” Şi a adăugat: 
“Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături 
nişte porunci omeneşti.” (Matei 15:3, 9). 

Înţelegeţi dilema? Îl veţi urma pe Domnul 
Hristos şi Biblia - sau tradiţia omenească? 
Aceasta nu este doar o alegere legată de zile şi 
numere. Este alegere cu privire la Cine ne este 
Conducătorul inimii! Aceasta este adevărata 
dilemă! Este Domnul Isus Hristos Conducătorul 
tău - sau tradiţiile vreunei alte organizaţii? 

Am citat o serie de lucrări istorice şi teologi 
demni de încredere. Dar mai iată câteva 
declaraţii din zilele noastre cu privire la 
schimbarea Sabatului. Să observăm această 
declaraţie: “Cea care a hotărât că duminica trebuie 
să fie ziua de închinare pentru creştini, în onoarea 
învierii, a fost Biserica Catolică.” (Karl Keating, 
Catolicism şi Fundamentalism, p. 38, 1988). 

O altă declaraţie care vă va determina să vă 
opriţi şi să cugetaţi vine din partea publicaţiei 
Saint Catherine Catholic Church Sentinel, 21 
mai, 1995. Ea spune: “Probabil cel mai îndrăzneţ 
act, cea mai revoluţionară schimbare care s-a produs 
vreodată în Biserica a avut loc în primul secol. Ziua 
sfântă, Sabatul, a fost schimbată de la sâmbătă la 
duminică ... nu datorită vreunei îndrumări scrise în 
Scripturi, ci datorită faptului că Bisericii şi-a dat 
seama de propria ei autoritate şi putere... Oamenii 
care cred că Sfânta Scriptură trebuie să fie singura 
autoritate, ar trebui să devină, în mod logic, 
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Adventişti de Ziua a Şaptea şi să păzească Sâmbăta 
(Sabatul) ca zi sfântă de odihnă.” 

În profeţia din Daniel 7, Dumnezeu i-a 
dezvăluit lui Daniel, cornul cel mic despre care 
este scris în Daniel 7:21, că avea să se încumete 
“... să schimbe vremile şi legea ...” (Daniel 7:25). 
CE PROFEŢIE EXTRAORDINARĂ! Aici se află 
o prezicere clară cu privire la faptul că o putere 
religioasă pământească timpurie va încerca să 
schimbe legea Lui Dumnezeu. Există o singură 
porunca dintre cele zece care vorbeşte despre 
timp - porunca Sabatului. Biserica Romană a 
îndrăznit să facă aceasta, dar Dumnezeu 
continuă să fie acelaşi astăzi ca şi atunci când a 
creat cerul şi pământul şi El nu a schimbat ceea 
ce a instituit în Eden. 

De fapt, profeţia le cere tuturor, de 
pretutindeni, să se închine Creatorului, deoarece 
El este Acela care va judeca lumea. Această 
profeţie este dată pentru a chema la existenţă un 
popor care să fie pregătit pentru a-L întâmpina 
pe Domnul Isus, atunci când va reveni pe norii 
de slavă. Poporul care va răspunde la această 
chemare şi va fi gata este characterizat astfel în 
Biblie: “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile Lui Dumnezeu şi credinţa Lui Isus!” 
(Apocalipsa 14:12). 

Rezultă în mod natural, că cei care sânt 
motivaţi de iubirea lor faţă de Dumnezeu au 
credinţa Domnului Isus şi aceştia vor păzi 
poruncile Lui. Da, Dumnezeu ne cere să NE 
ADUCEM AMINTE de El ca fiind Creatorul 
nostru, prin păzirea zilei Sale sfinte. A îndeplini 
ceea ce ne cere El, înseamnă a ne dovedi 
loialitatea noastră faţă de El. 

Dacă cineva păzeşte un Sabat inventat de 
om, respectă tradiţiile omeneşti. Când însă 
descoperim voia Lui Dumnezeu, vom fi 
bucuroşi să o urmăm. 

Dumnezeu are ceva de spus în legătură cu 
tradiţiile omeneşti: “... Norodul acesta Mă cinsteşte 
cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 
Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt 
decât nişte porunci omeneşti.” (Marcu 7:6-7). Şi din 
nou: “... Aţi desfiinţat frumos porunca Lui 
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.” (Marcu 
7:9). Domnul Isus a zis: “... dar inima lui este 
departe de Mine.” (Marcu 7:6). 

Întelegeţi? Ceea ce contează cu adevărat este 
inima. Este o problemă legată de iubire. Biblia 
spune: “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 

poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” (1 
Ioan 5:3). 

Într-o zi, în timp ce îi învăţa pe oameni, 
Domnul Isus le-a declarat ascultătorilor Lui că 
nu oricine zice “Doamne, Doamne”, va merge în 
cer. El a spus că un pom poate fi cunoscut după 
roadele lui, deoarece acestea pot fi bune sau 
rele. Atunci El a zis: “Nu oricine-Mi zice: 
,,Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” 
(Matei 7:21). Asta este foarte limpede. 
Dumnezeu îi cunoaşte pe cei care sunt ai Lui, şi 
le cercetează roadele vieţii lor. Nu cei care 
pretind pur şi simplu că aparţin Lui Dumnezeu, 
ci aceia care fac ceea ce le-a spus El să facă. 
Aceştia sunt cei care vor fi bineveniţi în 
împărăţia Lui Dumnezeu. 

Dacă Îl iubiţi pe Dumnezeu, Îi veţi permite 
să fie Conducătorul vieţii dumneavoastră, astfel 
încât să puteţi împlini voia Lui. Când păzim 
Sabatul, nu numai că respectăm porunca pe care 
nea dat-o Dumnezeu, ci ne deschidem viaţa şi 
pentru a primi binecuvântări minunate. Când 
petrecem această zi specială în fiecare 
săptămână, amintindu-ne de Creatorul nostru şi 
închinându-ne Lui, ajungem să-L cunoaştem tot 
mai bine şi mai bine pe El. 

Programul nostru este atât de încărcat zi de 
zi în timpurile acestea. Toată lumea pare să se 
afle într-o goană continuă. Avem atât de multe 
de făcut - şi atât de puţin timp să le realizăm pe 
toate! În mijlocul ştresului şi al grabei şi al crizei 
de timp, Dumnezeu ne invită să ne retragem din 
activitate o zi pe săptămână şi să ne odihnim. El 
ne invită să petrecem o zi împreună cu El - 
închinându-ne Lui, vorbind cu El, ascultându-L 
vorbindu-ne prin Cuvântul Său, Biblia. Ce 
privilegiu - să petrecem o zi întreagă în fiecare 
săptămână, meditând şi comunicând cu Cel care 
ne-a creat şi ne-a mântuit! 
 
 

Toţi trebuie să facă o alegere! 
 

Îngăduiţi-mi să vă explic mai bine. De o 
parte avem adevărul, de cealaltă tradiţia. De o 
parte avem Biblia, de cealaltă învăţăturile 
omeneşti. De o parte avem Sabatul Lui 
Dumnezeu, de cealaltă duminica unei biserici a 
unei organizaţii omeneşti. Aceasta nu înseamnă 
doar alegerea unei zile - ci alegerea unui Domn! 
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Aceasta nu înseamnă doar a asculta de 
Dumnezeu - ci a merge pe urmele Domnului 
Isus. Mai bine să ne decidem să urmăm în viaţa 
noastră adevărul, să-l urmăm pe Dumnezeu, 
decât să urmăm tradiţii şi datini omeneşti! 

Aţi dori să luaţi hotarârea de a vă dedica 
viaţa pentru a respecta adevărul Lui Dumnezeu 
în loc de a accepta o tradiţie inventată de 
oameni? De ce să nu Îi declaraţi Domnului Isus 
că Îl veţi urma până la capăt, în timp ce ne 
rugăm ... 

Amin 
 


