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Dumnezeu – Creatorul
P

rimele cuvinte ale Bibliei descriu creerea pãmântului: „La
început, Dumnezeu a fãcut cerurile ºi pãmântul.”(Genesa 1:1)
„Pãmântul era pustiu ºi gol; peste faþa adâncului de ape era
întuneric, ºi Duhul lui Dumnezeu se miºca pe deasupra apelor.”
(Genesa 1:2)
Conform raportului Biblic, demn de crezare, creerea lumii a avut
loc nu în mii sau milioane de ani, dupã cum încearcã unii sã afirme
(susþinând astfel teoria evoluþionismului), ci în ºase zile naturale, a
câte 24 de ore. Fiecare zi a creaþiunii a avut o searã ºi o dimineaþã.
Iatã textul:
Ziua întâi a sãptãmânii. „Dumnezeu a zis: ‘Sã fie luminã!’ ªi a
fost luminã. Dumnezeu a vãzut cã lumina era bunã; ºi Dumnezeu a
despãrþit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar
întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o searã ºi apoi a fost o
dimineaþã: aceasta a fost ziua întâi.” (Genesa 1:3–5).
Ziua a doua. „Dumnezeu a zis: ‘Sã fie o întindere între ape, ºi ea
sã despartã apele de ape.’ ªi Dumnezeu a fãcut întinderea, ºi ea a
despãrþit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt
deasupra întinderii. ªi aºa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer.
Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua
a doua.” (Genesa 1:6–8).
Ziua a treia. „Dumnezeu a zis: ‘Sã se strângã la un loc apele care
sunt dedesubtul cerului, ºi sã se arate uscatul!’ ªi aºa a fost. Dumnezeu
a numit uscatul pãmânt, iar grãmada de ape a numit-o mãri. Dumnezeu
a vãzut cã lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: ‘Sã dea pãmântul
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verdeaþã, iarbã cu sãmânþã, pomi roditori, care sã facã rod dupã soiul
lor ºi care sã aibã în ei sãmânþa lor pe pãmânt.’ ªi aºa a fost. Pãmântul
a dat verdeaþã, iarbã cu sãmânþã dupã soiul ei, ºi pomi care fac rod ºi
care îºi au sãmânþa în ei, dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã lucrul
acesta era bun. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã:
aceasta a fost ziua a treia.” (Genesa 1:9–13).
Ziua a patra. „Dumnezeu a zis: ‘Sã fie niºte luminãtori în
întinderea cerului, ca sã despartã ziua de noapte; ei sã fie niºte semne
care sã arate vremile, zilele ºi anii; ºi sã slujeascã de luminãtori în
întinderea cerului, ca sã lumineze pãmântul.’ ªi aºa a fost. Dumnezeu
a fãcut cei doi mari luminãtori, ºi anume: luminãtorul cel mai mare
ca sã stãpâneascã ziua, ºi luminãtorul cel mai mic ca sã stãpâneascã
noaptea; a fãcut ºi stelele. Dumnezeu i-a aºezat în întinderea cerului,
ca sã lumineze pãmântul, sã stãpâneascã ziua ºi noaptea, ºi sã
despartã lumina de întuneric. Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta
era bun. Astfel, a fost o searã ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a
fost ziua a patra.” (Genesa 1:14–19).
Iatã ce gãsim scris despre aºezarea în spaþiu a planetei noastre,
în cartea credinciosului Iov (despre care se presupune cã ar fi cea
mai veche carte a Bibliei, scrisã cu aproximativ douã mii de ani
înainte de începutul erei creºtine): „Dumnezeu întinde miazãnoaptea
asupra golului ºi spânzurã pãmântul pe nimic. Leagã apele în norii
Sãi, ºi norii nu se sparg sub greutatea lor.” (Iov. 26:7–8). Dupã cum
putem observa, aici se face o evidentã referire la legea universalã a
gravitaþiei.
Ziua a cincea. „Dumnezeu a zis: ‘Sã miºune apele de vieþuitoare,
ºi sã zboare pãsãri deasupra pãmântului pe întinderea cerului!’
Dumnezeu a fãcut peºtii cei mari ºi toate vieþuitoarele care se miºcã ºi
de care miºunã apele, dupã soiurile lor; a fãcut ºi orice pasãre înaripatã
dupã soiul ei. Dumnezeu a vãzut cã erau bune. Dumnezeu le-a
binecuvântat ºi a zis: ‘Creºteþi, înmulþiþi-vã ºi umpleþi apele mãrilor; sã
se înmulþeascã ºi pãsãrile pe pãmânt.’ Astfel, a fost o searã, ºi apoi a
fost dimineaþã: aceasta a fost ziua a cincea.” (Genesa 1:20–23).
Ziua a ºasea. „Dumnezeu a zis: ‘Sã dea pãmântul vieþuitoare
dupã soiul lor!…’ ªi aºa a fost. Dumnezeu a fãcut fiarele pãmântului
dupã soiul lor, vitele dupã soiul lor ºi toate târâtoarele pãmântului
dupã soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã erau bune.
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Apoi Dumnezeu a zis: ‘Sã facem om dupã chipul Nostru, dupã
asemãnarea Noastrã; el sã stãpâneascã peste peºtii mãrii, peste
pãsãrile cerului, peste vite, peste tot pãmântul ºi peste toate târâtoarele
care se miºcã pe pãmânt.’ Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul
Sãu, l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte
femeiascã i-a fãcut. Dumnezeu i-a binecuvântat ºi Dumnezeu le-a
zis: ‘Creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l; ºi stãpâniþi
peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, ºi peste orice vieþuitoare
care se miºcã pe pãmânt’… Dumnezeu s-a uitat la tot ce fãcuse; ºi
iatã cã erau foarte bune. Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost o
dimineaþã: aceasta a fost ziua a ºasea.” (Genesa 1:24–31).
„Astfel au fost sfârºite cerurile ºi pãmântul, ºi toatã oºtirea lor”
(Genesa 2:1), „prin Cuvântul Domnului, ºi toatã oºtirea lor prin
suflarea gurii Lui. Cãci El zice, ºi se face; porunceºte ºi ce porunceºte
ia fiinþã.” (Psalmii 33:6,9).

Binecuvântarea ºi sfinþirea
zilei a ºaptea
„În ziua a ºaptea Dumnezeu ªi-a sfârºit lucrarea, pe care o fãcuse; ºi în
ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã lucrarea Lui pe care o fãcuse. Dumnezeu
a binecuvântat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ziua aceasta S-a
odihnit de toatã lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.” (Genesa 2:2–3).
A sfinþi înseamnã a pune deoparte, sau a deosebi. Dumnezeu a
binecuvântat ºi a sfinþit ziua a ºaptea a sãptãmânii ºi nu alta,
deosebind-o de celelalte zile de lucru din sãptãmânã, punând-o
deoparte pentru Sine, pentru a servi omenirii ca zi de sãrbãtoare ºi
repaus sãptãmânal, în amintirea creaþiunii. O binecuvântare ºi sfinþire
dumnezeiascã planeazã asupra zilei a ºaptea a sãptãmânii, ceea ce
face ca aceastã zi sã fie o zi cu totul deosebitã faþã de celelalte ºase
zile ale sãptãmânii. Ziua a ºaptea a sãptãmânii a fost ºi rãmâne
prima ºi unica zi de sãrbãtoare instituitã de Dumnezeu în
Paradis, o datã cu facerea lumii.
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Adam, cel dintâi om, era în prima zi a vieþii lui. El privea cu bucurie
splendoarea Paradisului, bucurându-se împreunã cu soþia sa Eva, de
natura minunatã pe care Dumnezeu a creat-o pentru fericirea lor.
Timp de ºase zile pe sãptãmânã omul lucra grãdina ºi o pãzea. Munca
nu era o greutate, ci o plãcere. În ziua a ºaptea se odihnea de lucrãrile
lui, dupã cum Dumnezeu Se odihnise de asemenea de lucrãrile Sale.
(Genesa 2:8–15; Evrei 4:10.)
Viaþa ºi fericirea omului erau însã condiþionate de respectarea
poruncii dumnezeieºti. „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca
aceasta: ‘Poþi sã mãnânci dupã plãcere din orice pom din grãdinã;
dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci în ziua
în care vei mânca din el, vei muri negreºit’.” (Genesa 2:16–17.)
Atât timp cât omul a trãit în ascultare faþã de porunca dumnezeiascã,
a fost fericit. Prin cãlcarea poruncii lui Dumnezeu, pãcatul a intrat
în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea. Astfel, moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, pentru cã toþi au pãcãtuit. (Romani 5:12.)
Bunul Dumnezeu însã, în marea Sa iubire faþã de omul pãcãtos, a
elaborat un plan de mântuire prin jertfirea Fiului Sãu, care avea sã
sufere ºi sã moarã în locul omului pãcãtos. Sãmânþa femeii avea sã
zdrobeascã astfel capul ºarpelui, adicã al diavolului. (Genesa 3:15.)
Cu inima plinã de durere ºi întristare, dar plini de încredere ºi
speranþã în Acela care nu poate sã mintã, prima pereche de oameni
a pãrãsit Edenul plãcut ºi fericit. O datã cu înmulþirea omenirii pe
pãmânt, oamenii s-au împãrþit în douã clase: credincioºi ºi
necredincioºi; ascultãtori ºi neascultãtori de Dumnezeu. De multe
ori Dumnezeu ºi-a dovedit dreptatea, rãsplãtind pe cei credincioºi ºi
ascultãtori de poruncile Sale, ºi pedepsind pe cei necredincioºi ºi
nelegiuiþi, oferind astfel o pildã pentru generaþiile viitoare. Patriarhi
cum au fost: Enoh, Noe, Avraam, Isaac ºi Iacob, au fost bãrbaþi
sfinþi care au umblat în strânsã legãturã cu Dumnezeu, iar El i-a
binecuvântat. (Genesa 5:24; 6:9.) El a pedepsit însã prin potop
lumea de pe timpul lui Noe, iar cetãþile Sodoma ºi Gomora — cu foc,
pe timpul lui Avraam. (Genesa 6:1–13, 18, 20; 19:12–29.)
Potrivit fãgãduinþei fãcute lui Avraam, Dumnezeu ªi-a ales un
popor dintre toate popoarele lumii care sã fie al Lui, ca popor deosebit,
o luminã pentru toate popoarele lumii. (Genesa 12:1–3, 15, 13;
Exodul 3:1–10). Acest popor a fost în vechime poporul Israel.
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„ISRAEL” a fost numele pe care Dumnezeu l-a dat patriarhului
Iacov ºi înseamnã: „Luptãtor cu Dumnezeu” sau „Cel ce luptã cu
Dumnezeu”. (Genesa 32:28). Din mijlocul acestui popor ªi-a ales
Dumnezeu slujitorii Sãi, sfinþii profeþi, cãrora El le-a fãcut cunoscutã
voinþa Sa pentru întreaga omenire.
Pentru a putea cunoaºte cât mai bine voia lui Dumnezeu ºi pentru
a ºti cum sã ne ferim de pãcat (pãcat = fãrãdelege, cãlcarea Legii
— 1 Ioan 3:4), fãcând numai ceea ce este plãcut înaintea Lui,
bunul Dumnezeu ªi-a descoperit voinþa Sa în legea moralã a celor
zece porunci. În aceasta, pe lângã celelalte nouã porunci, El a legiferat
ziua a ºaptea ca zi de sãrbãtoare ºi odihnã sãptãmânalã.

Legiferarea zilei a ºaptea ca zi de sãrbãtoare
ºi odihnã sãptãmânalã

Legea moralã a celor zece porunci n-a fost datã de Moise, ci
prin el. Ea nu a fost prevãzutã doar pentru poporul Israel (aºa cum
greºit gândesc, vorbesc ºi cred unii); ci Legea moralã a celor zece
porunci sfinte a fost întocmitã de Însuºi Dumnezeu ºi scrisã chiar
cu degetul Sãu pe douã table de piatrã, aºa cum stã scris în Sfânta
Scripturã: „Când a isprãvit Domnul de vorbit cu Moise pe Muntele
Sinai, i-a dat cele douã table ale mãrturiei, table de piatrã, scrise cu
degetul lui Dumnezeu.” (Exodul 32:15–16; 34:1–2, 28–29;
Deuteronomul 4:13; 5:2; 29:10).
În tot cuprinsul Bibliei, doar Legea celor zece porunci a fost scrisã
de Dumnezeu, cu însuºi degetul Sãu. Restul Scripturii a fost scris de
bãrbaþi sfinþi: profeþi, evangheliºti ºi apostoli, prin inspiraþia Duhului
Sfânt. (2 Timotei 3:16; 2 Samuel 23:2; 2 Petru 1:21.)
Dumnezeu este Pãrintele iubitor al tuturor oamenilor de pe faþa
pãmântului, fãrã deosebire de neam, popor, rasã, sex sau clasã
socialã. El a dat o singurã Lege pentru toþi oamenii.
Iatã cele zece porunci din Legea sfântã a lui Dumnezeu, scrise în
Exodul 20:2–17:
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CELE ZECE PORUNCI
1. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara
Egiptului, din casa robiei. Sã nu ai alþi dumnezei afarã de
Mine.
2. Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor
care sunt sus în ceruri sau jos pe pãmânt, sau în apele mai
de jos decât pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor, ºi sã nu
le slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul Tãu, sunt un
Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor în
copii pânã la al treilea ºi al patrulea neam a celor ce Mã
urãsc, ºi Mã îndur pânã la al miilea neam de cei ce Mã
iubesc ºi pãzesc poruncile Mele.
3. Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului tãu;
cãci Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert
Numele Lui.
4. Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti. Sã lucrezi
ºase zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua
de odihnã închinatã Domnului, Dumnezeului tãu; sã nu faci
nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul
tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în casa
ta. Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile, pãmântul ºi
marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit:
de aceea a binecuvântat Domnul ziua Sabatului ºi a sfinþit-o.
5. Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentruca sã þi se
lungeascã zilele în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul
tãu.
6. Sã nu ucizi.
7. Sã nu preacurveºti.
8. Sã nu furi.
9. Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.
10. Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta
aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici
mãgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tãu.
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Datoria omului
„Teme-te de Dumnezeu ºi pãzeºte poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricãrui om.” (Eclesiastul 12:13–14).
„Legea lui Dumnezeu este o lege dumnezeiascã, sfântã, cereascã,
desãvârºitã… Nu este nici o poruncã prea mult, nu e nici una prea
puþin.” (Spurgeon sermons pag. 280).
„Dacã sunt susþinut în aer de un lanþ cu zece inele ºi stric unul,
cad jos, ca ºi cum le-aº fi stricat pe toate zece. Dacã îmi este interzis
sã trec de un gard, nu conteazã pe unde stric gardul (el este stricat
chiar dacã se scoate numai o singurã scândurã). Cine pãzeºte toatã
Legea ºi greºeºte într-o singurã poruncã se face vinovat de toate.”
(D.L. Moody — Weighed and Wanting 119).
Aºa cum se poate observa, ziua a ºaptea a sãptãmânii, care a fost
binecuvântatã ºi sfinþitã chiar de la Creaþiune, a fost legiferatã de
Dumnezeu ca zi de sãrbãtoare ºi repaus sãptãmânal, fiind încadratã în
porunca a patra din Legea Sa cea sfântã.
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Care este ziua a
ºaptea?
S

ufletele doritoare de mântuire prin trãirea ºi cunoaºterea
adevãrului dumnezeiesc, întreabã: care este ziua a ºaptea pe care
bunul Dumnezeu a binecuvântat-o ca zi de sãrbãtoare ºi repaus
sãptãmânal? Rãspunsul la aceastã importantã întrebare îl gãsim
scris limpede, precis ºi clar în Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, care
spune cã ziua a ºaptea a sãptãmânii aleasã, binecuvântatã ºi sfinþitã
de Dumnezeu ca zi de sãrbãtoare ºi odihnã sãptãmânalã pentru
întreaga omenire este Sâmbãta. Într-adevãr, în textul original ebraic
(limba în care Dumnezeu a scris cu degetul Sãu Legea moralã a
celor zece porunci), ziua a ºaptea a sãptãmânii este numitã „Sabat”
care înseamnã „odihnã”. Aceste trei cuvinte: Sabat, Sâmbãtã ºi
odihnã, au una ºi aceeaºi semnificaþie atunci când este vorba despre
ziua a ºaptea a sãptãmânii, ca zi de sãrbãtoare. Aºa se face cã unii
traducãtori ai Bibliei au tradus textul original al poruncii a patra din
Decalog cu: Sabat, ziua de odihnã, Sâmbãtã.
În Biblia românã, traducerea de Iaºi (1874), precum ºi în acea
traducere de Dr. Nitzulescu (ediþia din 1911), textul poruncii a patra
sunã aºa: „Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca sã o sfinþeºti pe ea!
ªase zile vei lucra, ºi-þi vei face toate lucrurile tale. Dar ziua a ºaptea
e sabatul Domnului Dumnezeului tãu.” (II Moise 20:8–11).
În Biblia românã, traducerea Sinodalã (1914), textul poruncii a patra
a fost tradus aºa: „Adu-þi aminte de ziua Sâmbetei ca sã o sfinþeºti pe
ea. ªase zile lucreazã ºi fã toate lucrurile tale. Iar ziua a ºaptea este
Sâmbãta Domnului Dumnezeului tãu.” (Eºirea 20:8–11).
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În traducerea Bibliei de cãtre preoþii profesori Vasile Radu ºi
Gala Galaction, ediþia românã (1938), traducere dupã textele originale
ebraice ºi greceºti, ziua a ºaptea din porunca a patra a fost tradusã
de asemenea cu Sâmbãtã. În aceastã Biblia, toate textele, atât din
Vechiul cât ºi din Noul Testament care vorbesc despre ziua a ºaptea,
au fost traduse cu Sâmbãtã. Acesta este adevãrul dumnezeiesc de
care nimeni nu are vreun motiv sã se îndoiascã. Ziua a ºaptea a
sãptãmânii, binecuvântatã ºi sfinþitã de Dumnezeu ca zi de sãrbãtoare
ºi repaus sãptãmânal, aºa cum Dumnezeu a ordonat în porunca Sa
cea sfântã, este Sâmbãta. A gândi, a crede ºi a spune altfel, înseamnã
a denatura adevãrul dumnezeiesc. Adevãrul lui Dumnezeu trebuie
primit, crezut ºi pus în practicã aºa cum este el, dacã dorim sã fim
cu adevãrat copii ascultãtori ai lui Dumnezeu ºi sã fim plãcuþi Lui.
Nu ºtim de ce Dumnezeu n-a pus nume la celelalte ºase zile de
lucru ale sãptãmânii! În Sfânta Scripturã sunt amintite doar cu: „ziua
întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea”,iar „ziua a ºasea a sãptãmânii”
se mai numeºte ºi „ziua de pregãtire” (în vederea serbãrii zilei de
odihnã). Sãrbãtoarea sãptãmânalã, ziua a ºaptea, se numeºte
Sâmbãta, sau ziua Sabatului!” (Genesa 1:5, 8, 13, 19, 23, 31;
Exodul 16:23; Luca 23:54–56).
Zilele calendarului sãptãmânal ar trebui aranjate în aceastã ordine
biblicã:

Zilele lucrãtoare de la creaþiune (Facerea lumii)

Ziua de
odihnã

1

2

3

4

5

6

7

Duminicã

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbãtã

Denumirea zilelor sãptãmânii (în afarã de ziua a ºaptea —
Sâmbãta), s-a fãcut de cãtre neamurile pãgâne. Denumirea lor
corespunde cu numele planetelor ºi zeilor la care s-au închinat ºi au
slujit popoarele care n-au cunoscut pe viul ºi adevãratul Dumnezeu
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(vezi explicaþia la pag. 47). De aceea, este bine sã cercetãm
perseverent adevãrul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi ºi sã-l trãim,
devenind în felul acesta copii supuºi ºi ascultãtori ai lui Dumnezeu.

Þinerea zilei a ºaptea, ca zi de sãrbãtoare
ºi repaus sãptãmânal

Dumnezeu spune în porunca Sa: Adu-þi aminte de ziua de odihnã,
ca s-o sfinþeºti.” Aceste cuvinte de la începutul poruncii ne duc cu
gândul la ziua a ºaptea pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o
la început o datã cu facerea lumii. (Genesa 2:2–3.) În tot cursul
sãptãmânii de lucru trebuie sã avem în vedere apropierea zilei a ºaptea
(Sâmbãta), pentru ca atunci când ea soseºte, sã fim pregãtiþi pentru
a o sfinþi cu adevãrat.
Dumnezeu a prevãzut munca cinstitã pentru câºtigarea hranei
zilnice. Munca este o binecuvântare pentru noi. Leneºii sunt un
blestem pentru familia ºi societatea din care fac parte. Orice om
trebuie sã aibã o ocupaþie potrivitã ºi demnã pentru el. „Sã lucrezi
ºase zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua de
odihnã închinatã Domnului, Dumnezeului tãu; sã nu faci nici o
lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul tãu,
nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în casa ta.”
Dumnezeu ªi-a rezervat ziua a ºaptea pentru Sine ºi a lãsat-o
pentru noi ca zi sfântã de sãrbãtoare, ca repaus sãptãmânal, pentru
binele ºi fericirea noastrã. Toþi membrii familiei ar trebui sã se
odihneascã în ziua a ºaptea — Sâmbãta — potrivit poruncii
dumnezeieºti: tatãl, mama, fiul, fiica, servitorul sau servitoarea, vitele
ºi orice strãin care lucreazã în vreun fel oarecare în casa noastrã
sau înãuntrul porþilor noastre. „Timp de ºase zile sã-þi faci lucrarea.
Dar în ziua a ºaptea sã te odihneºti, pentru ca boul ºi mãgarul tãu sã
aibã o zi de odihnã, pentru ca fiul roabei tale ºi strãinul sã aibã rãgaz
ºi sã rãsufle.” (Exodul 23:12).
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Ziua a ºaptea trebuie respectatã ca zi de sãrbãtoare ºi repaus
sãptãmânal în orice timp al anului ºi în orice conjuncturã: „ªase zile
sã lucrezi, iar ziua a ºaptea sã te odihneºti; sã te odihneºti chiar ºi în
vremea aratului ºi seceratului.” (Exodul 34:21).
La sfârºitul poruncii Sale, Dumnezeu ne aratã ºi motivul
binecuvântãrii ºi sfinþirii acestei zile, când ne spune: „Cãci în ºase
zile a fãcut Domnul cerurile, pãmântul, marea ºi tot ce este în
ele, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat
Domnul ziua de odihnã ºi a sfinþit-o” (Exodul 20:8–11).
Toþi cei ce cred în Dumnezeu, Creatorul cerurilor ºi al pãmântului,
þin ca zi de sãrbãtoare ºi de repaus sãptãmânal, în onoarea Creatorului,
ziua a ºaptea pe care El a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o la creerea
lumii. Copiii lui Dumnezeu ascultã cu plãcere ºi împlinesc cu bucurie,
din iubire, porunca Tatãlui iubitor. Ei lucreazã în timpul celor ºase
zile ale sãptãmânii fãcându-ºi toate lucrãrile lor, iar în ziua a ºaptea
se odihnesc, binecuvântând ºi sfinþind ziua binecuvântatã ºi sfinþitã
de Dumnezeu.

Purtarea de grijã a lui Dumnezeu

Poate cineva se teme cã va ajunge în lipsã ºi în sãrãcie nelucrând
în ziua a ºaptea. Dar nu trebuie sã ne temem, ci sã avem încredere în
purtarea de grijã a lui Dumnezeu faþã de pãstrãtorii Sabatului Sãu.
Dumnezeu, care a ordonat þinerea Sabatului ca repaus sãptãmânal,
se îngrijeºte de copiii Sãi ca sã le dea ºi cele necesare vieþii.
Încã înainte ca Legea sã fie datã pe muntele Sinai, Dumnezeu a
cerut poporului Sãu sã þinã ziua a ºaptea ca zi de repaus. La douã
luni ºi jumãtate dupã ieºirea din Egipt, poporul Israel a ajuns în pustia
Sin (între Elim ºi Sinai). Aici, Dumnezeu a pus poporul la încercare,
trimiþându-le manã din cer ca hranã. Mana semãna cu bobul de
coriandru; era albã ºi avea un gust de turtã cu miere. (Exodul 16:31).
Mana cãdea din cer în fiecare dimineaþã ºi trebuia strânsã înainte de
a veni cãldura soarelui, cãci la soare se topea (v.21).
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Timp de patruzeci de ani, Dumnezeu a hrãnit pe Israel în drumul
cãlãtoriei lui din Egipt spre Canaan. Dar, minune! Timp de cinci zile pe
sãptãmânã, Dumnezeu dãdea mana necesarã poporului numai pentru
o singurã zi. Întrucât pânã a doua zi se altera ºi fãcea viermi, mana
aceasta trebuia consumatã în aceeaºi zi. Însã în ziua a ºasea a
sãptãmânii, Dumnezeu le trimitea din cer o cantitate dublã de manã,
ca sã le ajungã pentru douã zile, adicã ºi pentru Sâmbãtã; iar în ziua a
ºaptea nu cãdea manã. Iar mana care cãdea Vinerea nu se strica
pânã a doua zi! Dumnezeu a repetat minunea cu mana în pustie timp
de patruzeci de ani, zi de zi, sãptãmânã de sãptãmânã. Ce bun e
Dumnezeu! El, care a ordonat serbarea zilei Sale sfinte, se îngrijeºte
sã dea ºi hrana necesarã copiilor Sãi care ascultã de Legea ºi poruncile
Sale. (Exodul 16:1–35).

Mari binecuvântãri pentru
cei ascultãtori

Dumnezeu a promis cã va da mari binecuvântãri celor
ascultãtori de Legea ºi poruncile Sale sfinte. Dumnezeu a zis: „Sã
pãziþi Sabatele Mele ºi sã cinstiþi locaºul Meu cel sfânt. Eu sunt
Domnul. Dacã veþi urma legile Mele ºi le veþi împlini, vã voi trimite
ploi la vreme, pãmântul îºi va da roadele, ºi pomii de pe câmp îºi vor
da rodurile. Abia veþi treiera grâul ºi veþi începe culesul viei, ºi culesul
viei va þinea pânã la semãnãturã; veþi avea pâine din belºug, veþi
mânca ºi vã veþi sãtura, ºi veþi locui fãrã fricã în þara voastrã. Voi da
pace în þarã ºi nimeni nu vã va tulbura somnul; voi face sã piarã din
þarã fiarele sãlbatice, ºi sabia nu va trece prin þara voastrã… Veþi
mânca din roadele cele vechi, ºi veþi scoate afarã pe cele vechi, ca
sã faceþi loc celor noi. Îmi voi aºeza locaºul Meu în mijlocul vostru,
ºi sufletul Meu nu vã va urî. Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi
Dumnezeul vostru, ºi voi veþi fi poporul Meu.” (Leviticul 26:2–13).
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„Dar dacã nu veþi asculta, voi lãsa cetãþile voastre pustii, vã voi
pustii locaºurile sfinte… Voi pustii þara, aºa cã vrãjmaºii voºtri care
vor locui vor rãmânea încremeniþi vãzând-o. Vã voi împrãºtia printre
neamuri ºi voi scoate sabia dupã voi… Atunci þara se va bucura de
Sabatele ei, tot timpul cât va fi pustiitã ºi cât veþi fi în þara vrãjmaºilor
voºtri; atunci þara se va odihni ºi se va bucura de Sabatele ei. Tot
timpul cât va fi pustiitã va avea odihna pe care n-o avusese în anii
voºtri de Sabat, când o locuiaþi…” (Leviticul 26:14–35).
Dumnezeu are grijã sã ducã la îndeplinire hotãrârile Sale vestite
mai dinainte prin slujitorii Sãi profeþi.
Ziua a ºaptea n-a fost datã poporului Israel de cãtre Moise ºi n-a
fost serbatã de acest popor ca sãrbãtoare naþionalã evreiascã în
amintirea ieºirii lor din Egipt, cum susþin unii, ci ziua a ºaptea a
fost instituitã ºi sfinþitã de Dumnezeu în amintirea creaþiunii, pentru
onoarea Sa, ºi ca sãrbãtoare pentru toþi copiii Lui din toate timpurile ºi
din toate locurile, indiferent de neam. (Genesa 2:1–3).
Descoperirile ºi promisiunile pe care Dumnezeu le-a fãcut odatã
acestui popor ales al Lui, aparþin tuturor oamenilor. Adevãrul acesta
l-au recunoscut toþi profeþii ºi conducãtorii poporului Israel de altãdatã,
care, în binecuvântãrile lor, mulþumind bunului Dumnezeu, ziceau
între altele: „Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înãlþimea
cerurilor, ºi le-ai dat porunci drepte, legi adevãrate, învãþãturi ºi
orânduiri minunate… care fac viu pe cel ce împlineºte (v. 9). (Neemia
13:9). Le-ai fãcut cunoscut Sabatul Tãu cel sfânt, ºi le-ai dat prin
robul Tãu Moise porunci, învãþãturi ºi o Lege. Le-ai dat din înãlþimea
cerurilor pâine, când le era foame, ºi ai scos apã din stâncã, atunci
când le era sete. ªi le-ai pus sã intre în stãpânirea þãrii pe care
jurasei cã le-o vei da…” (Neemia 9:13–15; Ioan 6:27–40).
Sfânta Scripturã ne aratã cã ziua a ºaptea constituie Semnul
sfinþirii dumnezeieºti pentru toþi cei credincioºi. Domnul a vorbit lui
Moise, ºi a zis: „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi spune-le: ‘Sã nu cumva
sã nu þineþi Sabatele Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi, ºi
urmaºii voºtri, un semn dupã care se va cunoaºte cã Eu sunt
Domnul, care vã sfinþesc. Sã þineþi Sabatul, cãci el va fi pentru voi
ceva sfânt… Sã lucraþi ºase zile; dar ziua a ºaptea este Sabatul, ziua
de odihnã, închinatã Domnului… Acesta va fi între Mine ºi copiii lui
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Israel un semn veºnic; cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi
pãmântul, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit…” (Exodul 31:12–17).
Tot în acelaºi fel a vorbit Dumnezeu ºi profetului Ezechiel: „Le-am
dat ºi Sabatele Mele, sã fie un semn între Mine ºi ei, pentru ca sã
ºtie cã Eu sunt Domnul, care-i sfinþesc.” (Ezechiel 20:12). Apoi,
Domnul a însãrcinat pe profet sã spunã din partea Sa copiilor
poporului Sãu: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; umblaþi întocmai
dupã rânduielile Mele, pãziþi poruncile Mele, ºi împliniþi-le. Sfinþiþi
Sabatele Mele cãci ele sunt un semn între Mine ºi voi, ca sã ºtiþi cã
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:19–20).
Serbarea Sabatului zilei a ºaptea a sãptãmânii a despãrþit în toate
timpurile pe cei care au crezut ºi au slujit adevãratului Dumnezeu
Creator de ceilalþi oameni care n-au crezut ºi n-au slujit lui Dumnezeu,
ci s-au închinat ºi au slujit naturii ºi altor dumnezei strãini, în cinstea
cãrora au þinut alte zile de sãrbãtoare.
Dumnezeu a vorbit prin profetul mesianic Isaia, spunând cã toþi
cei credincioºi dintre neamuri care vor primi pe Isus Hristos ca Mântuitor
(Isaia 53:1–11), care doresc ºi cautã sã pãzeascã ce este drept ºi sã
facã ce este bine ºi care vor pãzi Sabatul zilei a ºaptea în aºa fel încât
sã nu-l pângãreascã, vor fi alipiþi de poporul Domnului ºi li se va da un
loc în casa de rugãciune a Domnului, cãci aceasta avea sã devinã o
casã de rugãciune pentru toate popoarele. (Isaia 56:1–8).
Toþi sfinþii profeþi din timpurile Vechiului Testament au þinut cu
credincioºie ºi sfinþenie ca zi de sãrbãtoare ºi repaus sãptãmânal
ziua a ºaptea, Sabatul.
Domnul Dumnezeu vorbeºte de asemenea despre aceasta ºi în
Ezechiel 20:11: „Le-am dat legile Mele ºi le-am fãcut cunoscut
poruncile Mele, pe care trebuie sã le împlineascã omul, ca sã trãiascã
prin ele”. Înþelegem cã poruncile lui Dumnezeu (între care ºi Sâmbãta)
au fost onorate sau instituite pentru orice om, nu numai pentru evrei.
Cu aceste câteva scurte precizãri despre adevãrata zi de
sãrbãtoare, trecem în timpul Noului Testament pentru a vedea în
continuare care a fost adevãrata zi de sãrbãtoare sãptãmânalã a
Domnului Hristos.
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Adevãrata zi
de sãrbãtoare
a Domnului Hristos
C are a fost adevãrata zi de sãrbãtoare sãptãmânalã a Domnului

Hristos? A þinut El tot ziua a ºaptea, Sâmbãta, conform poruncii a
patra din Lege?
A desfiinþat Isus Legea celor zece porunci sau serbarea zilei a
ºaptea ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã?
Adevãrul despre acestea îl gãsim lãmurit în cuprinsul celor patru
Evanghelii ale Noului Testament, scrise de cei patru evangheliºti
dupã învierea ºi înãlþarea Domnului Isus la ceruri. Ele cuprind pe
scurt viaþa, învãþãtura ºi faptele Domnului nostru.

Isus n-a desfiinþat Legea

Unora care credeau cã Domnul ar fi venit sã desfiinþeze ori sã
strice Legea sau cele învãþate de profeþi, Domnul le-a spus: „Sã nu
credeþi cã am venit sã stric Legea sau Prorocii, am venit nu sã stric, ci
sã împlinesc. Cãci adevãrat vã spun, câtã vreme nu va trece cerul ºi
pãmântul, nu va trece o iotã sau vreo frânturã de slovã din Lege,
înainte ca sã se fi împlinit toate lucrurile.” (Matei 5:17–18).
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Domnul a spus cã Legea va rãmâne în vigoare atât timp cât va
exista cerul ºi pãmântul. El n-a desfiinþat nici o poruncã din ea, nici
un cuvânt, nici o literã, nici o iotã sau o frânturã de slovã, punct sau
virgulã. Cu alte cuvinte, n-a desfiinþat ºi n-a stricat nimic din cuprinsul
ºi însemnãtatea ei realã, ci prin învãþãtura, pilda ºi fapta Sa, a
desãvârºit astfel exemplul de vieþuire sfântã, ce trebuie urmat de
oricine se numeºte creºtin.

Legea celor zece porunci,
condiþie pusã de Isus pentru
cei ce doresc sã moºteneascã viaþa veºnicã

„Atunci s-a apropiat de Isus un om ºi i-a zis: ‘Învãþãtorule, ce
bine sã fac, ca sã am viaþa veºnicã?’ El i-a rãspuns: ‘De ce mã
întrebi: Ce bine? Binele este Unul singur. Dar dacã vrei sã intri în
viaþã, pãzeºte poruncile.’” La întrebarea tânãrului: „Care porunci?”
Domnul i-a dat rãspuns amintindu-i câteva din cele zece. (Matei
19:16–19). Tânãrul bogat pretindea cã le-a þinut pe toate, dar când
Domnul l-a pus la probã, tânãrul a plecat întristat.
Cu altã ocazie, un învãþãtor al Legii s-a sculat sã ispiteascã pe
Isus ºi I-a zis: „Învãþãtorule, ce sã fac ca sã moºtenesc viaþa
veºnicã?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeºti în ea?” El
a rãspuns: „Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta,
cu tot sufletul tãu, cu toatã puterea ta ºi cu tot cugetul tãu; ºi pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.” „Bine ai rãspuns”, i-a zis Isus; „fã
aºa ºi vei avea viaþã veºnicã”. (Luca 10:25–37).
Condiþiile puse de Domnul oamenilor care se interesau de
moºtenirea vieþii veºnice pe vremea aceea, sunt aceleaºi condiþii pe
care Domnul le pune ºi astãzi tuturor oamenilor.
Unii învãþãtori ai Legii de pe vremea Domnului au împãrþit poruncile
din Legea sfântã, în porunci mai mari cu o însemnãtate ºi valoare mai
mare, ºi, în porunci mai mici ca având o însemnãtate ºi valoare mai
micã. ªi unul din ei, un învãþãtor al Legii, ca sã-l ispiteascã, I-a pus
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urmãtoarea întrebare: „Învãþãtorule, care este cea mai mare poruncã
din Lege?” Isus i-a rãspuns: „Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu,
cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu, ºi cu tot cugetul tãu. Aceasta este
cea dintâi ºi cea mai mare poruncã. Iar a doua, asemenea ei este: Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. În aceste douã porunci se
cuprinde toatã Legea ºi Prorocii.” (Matei 22:35–40).
Domnul Isus n-a fãcut deosebire între sfintele porunci, considerând
pe unele mai mari, iar pe altele mai mici. El ºtia cã toate poruncile lui
Dumnezeu sunt la fel de mari, drepte ºi sfinte. (Psalmii 119:51).

Pãzirea celor zece porunci din iubire

Isus a împãrþit Legea celor zece porunci în douã mari pãrþi: iubirea
faþã de Dumnezeu ºi iubirea faþã de aproapele. Prima parte cuprinde
primele patru porunci din Lege, adicã începe cu prima poruncã din
Decalog ºi sfârºeºte cu porunca a patra inclusiv — în care este
vorba despre serbarea zilei a ºaptea ca zi de sãrbãtoare ºi repaus
sãptãmânal. Partea a doua cuprinde cele ºase porunci referitoare la
aproapele nostru, începând cu porunca a cincea ºi terminând cu
porunca a zecea.
Domnul ne-a învãþat cã pãzirea Legii celor zece porunci trebuie
sã aibã la bazã iubirea, nu frica sau constrângerea; iubirea faþã de
Dumnezeu, cu toatã inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul; iubirea faþã
de aproapele nostru, aºa cum ne iubim pe noi înºine. Numai aºa
putem împlini Legea.
Dumnezeu Tatãl ne-a iubit prin Fiul Sãu pe care L-a dat ca jertfã
pentru noi, oamenii pãcãtoºi, pentru ca oricine care crede în El sã nu
piarã ci sã aibã viaþa veºnicã. (Ioan 3:16).
Domnul Isus ne-a iubit ºi S-a jertfit pentru noi. Atât Dumnezeu
Tatãl cât ºi Dumnezeu Fiul (Isus Hristos) aºteaptã iubire din partea
noastrã. De aceea Domnul Isus ne-a dat porunca iubirii. (Ioan
13:34–35).Iubirea se poate dovedi doar pãzind poruncile Lui. (Ioan
14:15–21).
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Domnul a spus: „Dacã pãziþi poruncile Mele, veþi rãmâne în
dragostea Mea, dupã cum ºi Eu am pãzit poruncile Tatãlui Meu, ºi
rãmân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10).
Domnul Isus ne-a învãþat cum sã-L iubim pe Dumnezeu prin
þinerea poruncilor Lui, în modul în care le-a þinut El.
Iatã câteva citate din Sfânta Evanghelie din care vom vedea cã
Isus a respectat Sâmbãta, ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã.

Isus a þinut ziua a ºaptea, Sâmbãta

În sfânta evanghelie dupã Luca citim: „A venit în Nazaret, unde
fusese crescut; ºi dupã obiceiul Sãu, în ziua Sabatului a intrat în
sinagogã. S-a sculat sã citeascã, ºi I s-a dat cartea profetului Isaia.
Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: ‘Duhul Domnului
este peste Mine, pentrucã M-a uns sã vestesc sãracilor Evanghelia,
M-a trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã, sã propovãduiesc
robilor de rãzboi slobozirea ºi orbilor cãpãtarea vederii: sã dau drumul
celor apãsaþi, ºi sã vestesc anul de îndurare al Domnului.’ În urmã a
închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, ºi a ºezut jos. Toþi cei ce se
aflau în sinagogã, aveau privirile pironite spre El. Atunci a început sã
le spunã: ‘Astãzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scripturã, pe care
le-aþi auzit.’ ªi toþi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de
har, care ieºeau din gura Lui, ºi ziceau: ‘Oare nu este acesta feciorul
lui Iosif?’” (Luca 4:16–22).
Cetatea Nazaret a fost cetatea în care au locuit Iosif ºi Maria,
pãrinþii fireºti ai Domnului Hristos. Aici, în oraºul Nazaret, Domnul
Hristos ªi-a trãit copilãria ºi anii adolescenþei pânã aproape la vârsta
de treizeci de ani, când a fost botezat. Iosif era de meserie teslar.
Timp de ºase zile lucra, iar în ziua a ºaptea se odihnea împreunã cu
Maria, mama Domnului ºi cu Isus, fiul lor. În Nazaret exista o sinagogã
(casã de rugãciune). Sâmbãta, credincioºii se adunau la sinagogã la
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aºa numita „ªcoalã de Sabat”, pentru cercetarea Sfintelor Scripturi ºi
pentru rugãciuni comune. Isus mergea la sinagogã în fiecare Sabat.
Acesta era un obicei al Lui. De aceea, evanghelistul Luca a scris: „A
venit în Nazaret unde fusese crescut: ºi dupã obiceiul Sãu, în ziua
Sabatului, a intrat în sinagogã.” În concluzie, obiceiul sau principiul
Domnului Isus era sã meargã Sâmbãta la sinagogã, serbând
în felul acesta Sabatul zilei a ºaptea, conform poruncii
dumnezeieºti.
Plecând din Nazaret, „Isus s-a pogorât în Capernaum, cetate din
Galilea, ºi acolo învãþa pe oameni în ziua Sabatului. Ei erau uimiþi de
învãþãtura Lui, pentrucã vorbea cu putere.”(Luca 4:31–37). Aici,
Domnul a fãcut ºi o minune, eliberând pe un om de un duh rãu necurat.
Domnul Isus Hristos petrecea ziua Sabatului învãþând ºi vindecând.
În tot timpul activitãþii Sale mesianice, timp de trei ani ºi jumãtate, la
Ierusalim ºi pretutindeni pe unde mergea, în ziua a ºaptea mergea la
Templu sau la Sinagogã ºi era participant activ la serviciul divin din
Sabat. Folosind ocazia, vorbea celor adunaþi despre Împãrãþia lui
Dumnezeu ºi vindeca pe cei bolnavi. A vindecat un slãbãnog de 38
de ani. (Ioan 5:1–6). A însãnãtoºit ºi întãrit mâna uscatã a unui om.
(Matei 12:9–15). A vindecat un om bolnav de dropicã ºi a îndreptat
spatele unei femei gârbove. (Luca 4:1–6; 13:10–17). A deschis
ochii unui orb din naºtere. (Ioan 9:1–41). În acest mod a serbat ºi
a sfinþit Domnul Isus ziua Sabatului.

Isus, cel mai bun exemplu
în þinerea Sabatului

Domnul Isus ne-a dat cel mai bun exemplu de respectare a zilei a
ºaptea ca zi sfântã de Sabat. În tot timpul vieþii Sale, cât a stat împreunã
cu oamenii pe pãmânt, a þinut ca zi de sãrbãtoare Sâmbãta. Mergând
în mijlocul lumii suferinde din cauza pãcatului, în adunãrile de la Templu
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sau Sinagogã, Domnul aducea mari binecuvântãri acelora care vorbeau
împreunã cu El în ziua Sa cea sfântã. Învãþãturile Lui divine, precum
ºi vindecãrile fãcute aduceau pace, bucurie ºi fericire celor adunaþi.
Vestea despre El s-a rãspândit repede în toate pãrþile. Mulþimi de suflete,
bãrbaþi, femei ºi chiar copii veneau de la mari distanþe sã-L vadã, sã-L
audã ºi sã fie vindecaþi.
Zilele sfinte de Sabat petrecute împreunã cu Domnul pe vremea
aceea au fost cele mai mari zile de sãrbãtoare petrecute vreodatã
de oameni în decursul veacurilor. Cei care veneau în contact cu El
prin credinþã, se înapoiau acasã plini de bucurie, fiind vindecaþi ºi
întãriþi la spirit, suflet ºi corp.
Numai cãrturarii, fariseii, bãtrânii Iudeilor ºi preoþii de pe timpul
acela nu erau mulþumiþi de El! ªi aceasta pentru cã mulþimea venea
la Domnul, ºi ascultându-L cum vorbeºte, Îi sorbeau cuvintele de pe
buze, pentru cã El vorbea cu putere, nu cum îi învãþau cãrturarii ºi
fariseii. (Matei 7:28–29; 13:53–58; Marcu 1:22–28; 6:1–6).
Sinagogile lor rãmâneau goale. Lumea întreba, se interesa ºi mergea
acolo unde afla cã este Isus.
Cãrturarii, fariseii ºi preoþii, vãzând cã norodul îi pãrãseºte
ducându-se dupã El, au cãutat sã-L învinuiascã ºi sã-L discrediteze
în faþa oamenilor. Printre multe alte învinuiri pe care I le aduceau,
era ºi minciuna conform cãreia Isus ar cãlca ziua Sabatului prin
aceea cã face vindecãri în aceastã zi. Dupã pãrerile strâmte ale
acestor fãþarnici, Isus cãlca Sabatul, pentru cã nu se þinea strict de
învãþãturile ºi prescripþiile lor înguste.
Cãrturarii ºi fariseii fãcuserã o mulþime de reguli inutile ce urmau
sã fie repectate în Sabat. Astfel: nimeni nu trebuia sã meargã în
Sabat o distanþã mai mare decât cea prescrisã de ei. Nimeni nu
avea voie sã poarte veºtminte prinse cu vreun ac, cãci aºa ceva ar fi
constituit purtarea unor poveri… Dacã s-ar fi întâmplat sã le scape
jos din mânã vreun obiect cât de mic, nu trebuia sã se plece ca sã-l
ridice, cãci aceasta era consideratã o lucrare care nu se face în
Sabat, ºi alte multe reguli de felul acesta! Domnul Isus nu þinea cont
de asemenea reguli, care nu erau decât niºte datini ºi obiceiuri
omeneºti. El spunea norodului: „Degeaba Mã cinstesc ei dând
învãþãturi care nu sunt decât niºte porunci omeneºti.” (Marcu 7:1–7).
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De aceea spunea Domnul norodului sã se fereascã de aluatul
fariseilor, adicã de învãþãtura lor, (Matei 16:6–12; Marcu 2:15;
Luca 12:1); cãci erau prefãcuþi ºi fãþarnici. Nu erau sinceri.
Isus S-a dat pe Sine ca exemplu oamenilor zicând: „Veniþi la Mine
toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da odihnã. Luaþi jugul Meu
asupra voastrã, ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu
inima; ºi veþi gãsi odihnã petru sufletele voastre. Cãci jugul Meu
este bun ºi sarcina Mea este uºoarã.” (Matei 11:28–30). Toþi cei
care au venit în sinceritate la El, au primit pace sufleteascã, pentru
cã doar venind la Domnul se poate gãsi adevãrata odihnã.
Domnul a eliberat oamenii bolnavi în ziua Sabatului de neputinþele,
slãbiciunile, bolile, suferinþele ºi pãcatele lor, oferindu-le însãnãtoºirea
fizicã ºi spiritualã, prin cuvinte simple în care se gãsea viaþã ºi putere
de vindecare: „întinde-þi mâna”, „ridicã-þi patul ºi umblã”, „vezi sã nu
mai pãcãtuieºti ca sã nu þi se întâmple ceva mai rãu”, „iertate îþi sunt
pãcatele”, „du-te ºi sã nu mai pãcãtuieºti”, „þie îþi poruncesc, duhule
rãu, ieºi afarã din omul acesta ºi sã nu mai intri în el niciodatã”.
Oamenii vindecaþi de Domnul se înapoiau acasã sãnãtoºi, plini de
bucurie ºi lãudând pe Dumnezeu pentru mila ºi îndurarea Lui cea
mare doveditã faþã de ei în ziua Sa cea sfântã de Sabat.
Domnul însã n-a absolvit niciodatã pe nimeni de respectarea zilei
a ºaptea ca zi de sãrbãtoare. El n-a spus nimãnui cã e liber sã poatã
cãlca ziua a ºaptea, sau cã poate face orice doreºte în ea. Dar unii
dintre fariseii, cãrturarii, preoþii ºi bãtrânii poporului iudeu de pe vremea
aceea cãutau sã-l învinuiascã în faþa norodului, prin aceea cã Isus ar
fi cãlcat Sabatul, fiindcã fãcea vindecãri chiar ºi Sâmbãta. Astfel, ei
sperau sã-l discrediteze în faþa norodului ºi în cele din urmã sã-L
poatã condamna la moarte. Domnul însã le spunea cã „se cade a
face bine Sâmbãta” (Matei 12:12). Se cuvine ca în aceastã zi
sfântã sã dãm sprijinul ºi ajutorul nostru celor bolnavi. Facerea de
fapte bune Sâmbãta nu constituie cãlcarea poruncii.
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Isus – Domnul Sabatului

Cu o anumitã ocazie, Isus a spus: „Sabatul a fost fãcut pentru
om, iar nu omul pentru Sabat; aºa cã Fiul omului este Domn chiar ºi
al Sabatului.” Marcu 2:27–28. Prin aceste cuvinte, Domnul
adevereºte cã ziua a ºaptea a fost fãcutã pentru om, deci pentru
întreaga omenire. Ceva mai mult, Domnul S-a autointitulat asfel:
„Drept aceea, Domnul este Fiul omului ºi al Sâmbetei”. (Traducerea
Sinodalã 1914). „Astfel cã Fiul omului este Domn ºi al Sâmbetei.”
(Traducerea de preoþii profesori V. Radu ºi Gala Galaction, 1938).
Domnul Isus a spus cã ziua a ºaptea avea sã rãmânã sãrbãtoare
sãptãmânalã pentru ucenicii Sãi credincioºi chiar ºi dupã moartea,
învierea ºi înãlþarea Sa la ceruri. Vorbindu-le despre distrugerea
Ierusalimului care urma sã vinã ca pedeapsã a neascultãrii poporului
Iudeu, Domnul i-a învãþat pe ucenicii Sãi: „Rugaþi-vã ca fuga voastrã
sã nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat”. (Matei 24:20). Profeþia
fãcutã de Domnul cu privire la distrugerea Ierusalimului s-a împlinit
la anul 70 dupã Hristos, iar credincioºii care s-au rugat aºa, au fost
salvaþi în chip minunat.
În legãturã cu cele de mai sus, citãm urmãtoarele: „El, (Hristos)
a fost numit domn al Sâmbetei pentru cã El a susþinut Sâmbãta ca pe
ceva al Sãu. Hristos n-a desfiinþat Sâmbãta pe care El o þinea.”
(„Contra lui Marcion”, cartea a IV-a, cap. 12 — de scriitorul
creºtin Tertulian, care a trãit între anii 160–240 dupã Hristos ºi
care a fost preot în oraºul Cartagina).
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Ziua de sãrbãtoare ºi odihnã sãptãmânalã
a femeilor credincioase pe timpul
Domnului Hristos
În Sfânta Evanghelie dupã Luca citim: „Curând dupã aceea, Isus
umbla din cetate în cetate ºi din sat în sat ºi propovãduia ºi vestea
Evanghelia Împãrãþiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; ºi
mai erau ºi niºte femei, care fuseserã tãmãduite de duhuri rele ºi de
boale: Maria, zisã Magdalina, din care ieºiserã ºapte draci, Ioana,
nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana ºi multe altele, care-L
ajutau cu ce aveau.” (Luca 8:1–3). Domnul Isus a fost însoþit în
propovãduirea Evangheliei de cei doisprezece ucenici ºi de mai multe
femei credincioase vindecate de Domnul de boli ºi de duhuri rele.
Domnul le iertase ºi pãcatele, iar ele Îi erau recunoscãtoare, doreau
sã-L urmeze, sã-L asculte ºi sã facã voia Lui ca niºte fiice
ascultãtoare. Ele au auzit ºi au vãzut minunile Sale, iar în cele din
urmã au fost martore oculare la toate suferinþele Domnului.
Au vãzut cum I s-a adus crucea cea grea pe care Domnul a
purtat-o pe umerii Sãi, fiind bãtut, huiduit ºi batjocorit pânã sus pe
Golgota. Au vãzut cum Domnul ªi-a întins braþele de bunãvoie pe
cruce ºi ostaºii I-au bãtut cuiele cele groase ºi lungi, strãpungându-I
mâinile ºi picioarele.
Au vãzut sângele curgând ºiroaie din palmele, picioarele ºi coasta
Sa. Au auzit ultimele cuvinte rostite de Domnul Isus pe cruce ºi cum
El s-a rugat chiar ºi pentru cei care-L batjocoreau.
Au vãzut cum Domnul a murit în chinuri mari pe cruce, ca un
miel nevinovat. Femeile acestea, împreunã cu ucenicul iubit Ioan ºi
Iosif din Arimateea au coborât jos de pe cruce trupul neînsufleþit al
Domnului, „L-au înfãºurat în fâºii de pânzã de in cu miresme, dupã
cum au obiceiul Iudeii sã îngroape.” (Ioan 18:28–40; 19:1–42).
„Era ziua Pregãtirii (Vineri) ºi începea ziua Sabatului (Sâmbetei).
Femeile, care veniserã cu Isus din Galilea, au însoþit pe Iosif, au
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vãzut mormântul ºi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au
întors ºi au pregãtit miresme ºi miruri. Apoi, în ziua Sabatului
(Sâmbãta) s-au odihnit, dupã Lege.” (Luca 23:54–56).
Textul acesta din Evanghelie ne aratã clar cã ziua de sãrbãtoare
ºi repaus sãptãmânal pe timpul Domnului Hristos a fost ziua a ºaptea.
Femeile acestea credincioase lui Dumnezeu ºi Domnului Isus, (între
care se afla ºi Maria — mama Domnului Isus), nu cunoºteau ºi nu
serbau o altã zi de sãrbãtoare ºi repaus sãptãmânal în afarã de ziua
a ºaptea, Sâmbãta. Ziua anterioarã Sabatului se numea „Ziua de
pregãtire”. Putem observa cum femeile acestea credincioase
Domnului au fãcut toate pregãtirile de Vineri, iar Sâmbãtã s-au odihnit
dupã Lege, conform poruncii a patra din Decalog (aºa cum a scris
Evanghelistul Luca). În timp ce iubitul Domn Mântuitor Isus Se
odihnea Sâmbãta cu trupul mort în mormânt, femeile credincioase
împreunã cu Maria — mama Lui, se odihneau acasã, înãlþând cãtre
Dumnezeu rugãciuni fierbinþi.
„În ziua întâi a sãptãmânii, femeile acestea ºi altele împreunã cu
ele au venit la mormânt dis de dimineaþã, ºi au adus miresmele pe
care le pregãtiserã. Au gãsit piatra rãsturnatã de pe mormânt, au
intrat înãuntru, ºi n-au gãsit trupul Domnului Isus.” (Luca 24:1–3;
Matei 23:1–15; Marcu 16:1–4; Ioan 20:1–18).
Femeile acestea credincioase Domnului s-au dus dimineaþa în
prima zi a sãptãmânii la mormântul Domnului, însã ele au gãsit
mormântul gol, pentru cã Isus înviase din morþi.
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Valabilitatea Legii
morale ºi împlinirea
legii ceremoniale prin
moartea Domnului
Hristos
L

egea moralã a celor zece porunci a fost imprimatã de
Dumnezeu în mintea, inima ºi conºtiinþa omului o datã cu facerea lui.
(Romani 5:3). „Pãcatul este cãlcarea Legii”, zice Scriptura. (1 Ioan
3:4) Prin cãlcarea poruncii dumnezeieºti datã omului la început în
Paradis, pãcatul a intrat în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea. Astfel,
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, transmiþându-se genetic.
(Romani 5:12). În iubirea Sa faþã de lume, Dumnezeu a instituit un
plan de mântuire pentru iertarea omului ºi aducerea lui în starea
fericitã de la început, fericire pierdutã prin neascultare de porunca
dumnezeiascã. „Sãmânþa femeii avea sã zdrobeascã capul ºarpelui
(diavolul)” (Genesa 3:15).
Oamenii au început sã clãdeascã altare de jertfã la poarta
Paradisului. Un miel nevinovat trebuia sacrificat, murind în locul
omului pãcãtos. Mielul de jertfã al credinciosului Abel preînchipuia
pe Mielul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care avea sã ridice pãcatul
lumii.” (Genesa 4:1–7; Ioan 1:29, 36).
Pentru a ºti cât mai bine ce înseamnã pãcatul, Dumnezeu ºi-a
descoperit voinþa ºi dorinþa Sa faþã de lumea cãzutã prin Legea moralã
a celor zece porunci sfinte, Lege scrisã cu însuºi degetul Sãu pe
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douã table de piatrã. (Exodul 31:18; 20:2–17). „Domnul a voit
pentru dreptatea Lui, sã vesteascã o Lege mare ºi minunatã!” (Isaia
42:21).
Cele douã table de piatrã pe care Dumnezeu a scris cele zece
porunci au fost pãstrate într-o ladã numitã chivot, aºezat în Templul
Domnului în locul numit „Prea sfânt”. (Evrei 9:1–5; Exodul
25:16–22).
Pentru curãþirea ºi iertarea fãrãdelegilor ºi pãcatelor sãvârºite
prin cãlcarea Legii sfinte, Dumnezeu a dat instrucþiuni lui Moise
pentru întocmirea unei alte legi, numitã în Scripturã ºi „legea lui
Moise”. Legea aceasta era o lege ceremonialã, care era deosebitã
de Legea moralã a celor zece porunci. Ea a fost scrisã de Moise
prin inspiraþie divinã ºi cuprindea în sine mai multe legi ºi porunci
ceremoniale, care aveau un caracter temporar, fiind numai un simbol
pânã la venirea lui Mesia, Isus Hristos. Ea cuprindea:
1. Legea jertfelor pentru pãcate, legea arderilor de tot, legea
darului de mâncare, legea jertfei de ispãºire, legea jertfei pentru vinã,
legea jertfei de mulþumire, etc. (Aceste legi sunt descrise în Leviticul
cap. 6 ºi 7). Jertfele se aduceau din animale ºi pãsãri curate; unele
erau jertfe de mâncare ºi de bãuturã. (Leviticul 1–5).
Prin jertfa ºi moartea Domnului Hristos, legea jertfelor din Noul
Testament a încetat. La aceastã lege se referã Pavel când scrie
despre „Legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfãþiºarea
adevãratã a lucrurilor.” (Evrei 10:1–4).
2. Legea preoþiei Vechiului Testament. Preoþii din Vechiul Testament erau aleºi ºi numiþi în slujbã ca sã aducã jertfe dupã o lege a
preoþiei. Preotul din Vechiul Testament preînchipuia pe Hristos,
Marele Preot al Noului Testament, care avea sã facã slujba aceasta
ca Mijlocitor, prin jertfa Sa, între Dumnezeu ºi omul pãcãtos. (Evrei
8:1–6). La aceastã lege se referã Pavel când scrie: „Pentru cã
odatã schimbatã preoþia, trebuia numai decât sã aibã loc o schimbare
a legii…” (Evrei 7:12–16).
3. Legea circumciziunii sau tãierii împrejur. Legea aceasta a
fost datã încã pe timpul lui Avraam, ºi avea ca scop deosebirea
seminþiei ieºitã din trupul sãu ca popor al Domnului. (Genesa
17:9–14; Exodul 4:24–26; Leviticul 12:1–3).
Isus Hristos, sãmânþa în care aveau sã fie binecuvântate toate
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seminþiile pãmântului, a venit. Prin moartea Sa, Domnul Hristos a
devenit o binecuvântare pentru mântuirea tuturor celor care cred în
El, fãrã deosebire de neam. (Efeseni 2:11–22; Romani 2:25–29).
Legea circumciziunii s-a desfiinþat prin moartea domnului Hristos.
La aceastã lege, la aceste porunci ale tãierii împrejur ºi la celelalte
prescripþii ceremoniale temporare se referã Pavel în Efeseni 2:11–18.
El o numeºte ca pe un jug al robiei, în care nu trebuie sã ne mai
plecãm, pentru a nu cãdea din harul Domnului (Galateni 5:1–12).
„Tãierea împrejur nu este nimic, ºi netãierea împrejur nu este nimic,
ci pãzirea poruncilor lui Dumnezeu” (1 Corinteni 7:19).
4. Legea blestemelor. Legea aceasta cuprindea anumite blesteme
ºi pedepse pentru cei ce sãvârºeau unele blestemãþii. Legea aceasta
era scrisã de Moise într-o carte numitã „Cartea legii”, aºezatã lângã
Chivot (Deuteronomul 27:15–26; 31:24–36), spre deosebire de
legea celor zece porunci care era scrisã pe douã table de piatrã de
însuºi degetul lui Dumnezeu ºi pusã în Chivot. (Deuteronomul 9:9–11;
10:1–5).
Legea aceasta s-a desfiinþat prin moartea Domnului Hristos, care
a murit ca blestemat atârnat pe lemn în locul nostru, pentru a
rãscumpãra pe cei ce sunt sub blestemul legii. (2 Corinteni 3:1–18;
4:1–6; Galateni 3:10–25).
5. Legea sãrbãtorilor anuale. În afarã de ziua a ºaptea (Sâmbãta),
menþionatã în porunca a patra din Legea moralã, poporul Israel mai
avea ºi alte sãrbãtori lunare ºi anuale, cu un caracter ceremonial
temporar, pânã la venirea lui Mesia (Hristos). Ele se numeau: Lunile
noi (Numeri 10:10; Psalmii 81:34), Anul nou (Leviticul 23:23–25;
Numeri 29:1–6), Paºtele — în amintirea ieºirii Israeliþilor din Egipt —
14 Nissan (Exodul 12:1–28; Leviticul 23:1–14), Rusaliile sau ziua
cincizecimii, numitã ºi sãrbãtoarea sãptãmânilor (Exodul 23:16; 34:22;
Leviticul 23:15–22), Ziua ispãºirii (Exodul 23:16; 34:22; Leviticul
23:15–22), Sãrbãtoarea corturilor sau colibelor (Leviticul 23:26–32).
În asemenea zile de sãrbãtori anuale, se aduceau jertfe conform
legii jertfelor. Aceste sãrbãtori au încetat de a se mai respecta,
o datã cu moartea Domnului Hristos. Credincioºii Domnului Isus au
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rãmas cu singura sãrbãtoare sãptãmânalã: ziua a ºaptea — Sâmbãta,
conform poruncii Domnului din Legea moralã a celor zece porunci.
Apostolul Pavel spunea credincioºilor: „Nimeni sã nu vã judece
cu privire la mâncare ºi bãuturã, sau cu privire la o zi de sãrbãtoare,
cu privire la o lunã nouã, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt
umbra lucrurilor viitoare dar trupul este al lui Hristos.” (Coloseni
2:16–17,23). Ziua de Sabat, amintitã în acest verset, nu este ziua a
ºaptea de Sabat – Sâmbãta, ci este ziua sãrbãtorii ispãºirii din Vechiul
Testament despre care Moise a scris: „Aceasta (ziua ispãºirii) sã
fie pentru voi ca o zi de Sabat”. (Vezi Leviticul 23:26–32).
Sãrbãtorilor din Vechiul Testament li se spunea ºi „Sabate”, însã ele
nu trebuiau confundate cu Sabatul zilei a ºaptea.
În „Mãrturisirea Ortodoxã” ediþia a III-a 1930, pag. 164, citim
urmãtoarele, în aceastã privinþã:
Întrebarea 46: „Fiindcã s-a vorbit despre faptele cele bune ºi
rele, doresc sã-mi spui ºi despre poruncile lui Dumnezeu.
Rãspuns: „Poruncile lui Dumnezeu sunt zece”.
Întrebarea 47: „Dar poruncile legii vechi, privitoare la ceremonii
ºi la jertfe, ºi care preînchipuiau lucrãrile lui Hristos?
Rãspuns: „Toate acestea au încetat. ªi dupã cum umbra trece
când vine adevãrul, tot aºa ºi acelea au trecut. Creºtinii nu datoresc
sã îndeplineascã decât poruncile care privesc pãzirea dragostei cãtre
Dumnezeu ºi aproapele”.
Unii dintre credincioºii creºtini din Galatia începuserã sã se abatã
de la Evanghelie, începând sã respecte, conform sistemului Vechiului
Testament, sãrbãtorile anuale ºi legile ceremoniale. (Galateni 1:6–10).
De aceea, Pavel le-a scris epistola cãtre Galateni cam îngrijorat
(Galateni 4:10–11). Unele din epistolele lui sunt greºit rãstãlmãcite
de unii, spre pierzarea lor. (2 Petru 3:16).
Nimeni nu se poate mântui prin faptele legii fãrã Hristos. Tot aºa,
nimeni nu poate fi adevãrat creºtin, cãlcând Legea celor zece porunci,
între care ºi ziua a ºaptea din porunca a patra, pentru cã Legea
moralã a celor zece porunci sfinte din Vechiul Testament împreunã cu
Sabatul poruncii a patra a rãmas în vigoare ºi în Noul Testament dupã
moartea Domnului Hristos.
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Legea moralã a celor zece porunci din
Vechiul Testament cu Sabatul poruncii a patra
a rãmas valabilã ºi în Noul Testament,
dupã moartea Domnului Hristos

Domnul Hristos spunea pãcãtosului: „Du-te ºi sã nu mai
pãcãtuieºti.” (Ioan 8:11 u.p.)
„Cãlcarea Legii este pãcat. Oricine face pãcat, face ºi fãrãdelege;
ºi pãcatul este fãrãdelege”. (Ioan 3:4) „Prin Lege vine cunoºtinþa
pãcatului.” (Romani 7:7; 3:20) „Plata pãcatului este moartea”.
(Romani 6:23). Dacã omul n-ar fi pãcãtuit, n-ar fi fost nevoie de
moartea Domnului Hristos. Pãcatele noastre au fãcut necesarã
moartea Domnului Hristos pentru rãscumpãrarea noastrã. Cât de
grozav este pãcatul sãvârºit de om prin cãlcarea Legii lui Dumnezeu!
Dar Dumnezeu a iubit lumea. (Ioan 3:16). Isus S-a încãrcat cu
fãrãdelegile ºi pãcatele fãcute de noi prin cãlcarea Legii Sale sfinte.
El n-a fãcut nici un pãcat, n-a cãlcat niciodatã vreo poruncã. A fost
curat, sfânt, desãvârºit. A murit în locul omului pãcãtos, plãtind cu
sângele Sãu rãscumpãrarea lui (Isaia 53:4–10; 2 Corinteni 5:21).
„Legea celor zece porunci este ca o oglindã” spune Iacov, „care ne
descoperã murdãria pãcatului”. (Iacov 1:22–25). Vãzându-ne
murdari ºi pãcãtoºi, venim la Domnul Hristos ca sã ne dea iertare,
sfinþire ºi curãþire prin sângele Sãu. (1 Ioan 1:7–10). El invitã pe
toþi sã vinã la El ºi-i aºteaptã. (Matei 11:28–30). El nu dã pe nimeni
afarã. (Ioan 6:37). Cei ce nu vin la El, rãmân pierduþi pe veºnicie în
pãcatele lor. (Ioan 5:40). Toþi oamenii sunt pãcãtoºi ºi au nevoie de
Hristos ca Mântuitor. (Romani 3:10–12; 23–29). Mântuirea nu e
un merit al nostru, ci meritul este al Domnului Isus. (Efeseni 2:8–10).
Mântuirea nu e colectivã, ci personalã. Fiecare om în parte trebuie
sã creadã ºi sã se pocãiascã pentru sine. (Ioan 3:16, 36; Romani
10:9–10). Sã ne recunoaºtem vina, cerând iertare ca fiul pierdut.
(Luca 15:11–32).
Dupã primirea lui Hristos, credinciosul pocãit trebuie sã
trãiascã de acum înainte o viaþã nouã. „Cãci, dacã este cineva în
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Hristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi s-au dus: iatã cã toate lucrurile
s-au fãcut noi.” (2 Corinteni 6:17)
Credinciosul în Hristos nu trebuie sã înceapã viaþa nouã în Hristos
cu vechile fapte ale firii pãmânteºti. (Marcu 2:21–22). Nimeni nu
poate fi un creºtin adevãrat ºi credincios sãvârºind fãrãdelegi ºi pãcate
prin cãlcarea Legii morale a celor zece porunci. „Dar dacã, în timp ce
cãutãm sã fim socotiþi neprihãniþi în Hristos, ºi noi înºine am fi gãsiþi ca
pãcãtoºi, este oare Hristos un slujitor al pãcatului? Nicidecum! Cãci,
dacã zidesc iarãºi lucrurile pe care le-am stricat, mã arãt ca un cãlcãtor
de Lege”. (Galateni 2:17–18). „Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am
fost zidiþi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregãtit
Dumnezeu mai înainte, ca sã umblãm în ele.” (Efeseni 2:10).
Dumnezeu ajutã tuturor credincioºilor Lui cu Duhul Lui cel Sfânt.
(Galateni 3:14).
În Vechiul Testament, Dumnezeu a fãcut un legãmânt cu copiii
Lui din lume, prin sângele jertfei Fiului Sãu. (Evrei 8:6–13).
În Vechiul Testament, Dumnezeu avea Legea celor zece porunci
scrise cu degetul Sãu pe douã table de piatrã pãstrate în Chivot în
Locul prea sfânt al Templului.
În Noul Testament Dumnezeu a promis cã va înscrie Legea cu
poruncile Sale sfinte, prin Duhul Sãu în mintea ºi în inima
credincioºilor, nu pe table de piatrã, ci pe inimi de carne. (Ezechiel
3:26–27; Ieremia 31:31–33; 2 Corinteni 3:3). Omul credincios
devine astfel un templu al Duhului sfânt, iar inima sa devine chivotul
pãstrãtor al Legii sfinte a lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3:16;
6:19–20). Credinciosul gãseºte acum plãcere în Legea Domnului ºi
spune: „Îmi place sã fac, ºi vreau sã fac voia Ta, Dumnezeule! ªi
Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 40:8). Omul vede ºi
recunoaºte cã în sine este ºi legea pãcatului ºi a morþii, dar se luptã
biruitor prin Domnul Hristos. (Romani 7:14–25).
Domnul Isus a venit sã ne ajute, sã ne dea putere prin Duhul Sãu,
„pentru ca porunca Legii sã fie împlinitã în noi, care trãim nu dupã
îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului.” (Romani
8:1–4).
Face parte ºi porunca a patra din Legea celor zece porunci?
Sigur cã da! Ea ne spune sã serbãm ziua a ºaptea (Sâmbãta) ca zi

32

de sãrbãtoare sãptãmânalã. (Exodul 20:8–11). ªi porunca aceasta
este tot atât de mare, sfântã, dreaptã ºi bunã ca ºi celelalte nouã
porunci din Legea moralã. (Romani 7:7–12). Cãlcarea acestei
porunci, prin nerespectarea zilei a ºaptea ca zi de odihnã ºi sãrbãtoare
sfântã, constituie un pãcat tot aºa de mare ca oricare alt pãcat sãvârºit
continuu prin cãlcarea uneia din celelalte porunci din Lege. Sfântul
Apostol Iacov, vorbind despre Legea moralã a celor zece porunci
— pe care o numeºte ºi „Legea împãrãteascã”— (Iacov 2:8), ne
învaþã cã toate poruncile din Lege trebuie respectate la fel: „Cãci
cine pãzeºte toatã Legea, ºi greºeºte într-o singurã poruncã, se face
vinovat de toate. Cãci Cel ce a zis: ‘Sã nu preacurveºti’, a zis ºi ‘Sã
nu ucizi’. Acum, dacã nu preacurveºti, dar ucizi, te faci cãlcãtor al
Legii”. (Iacov 2:10–11). Sau: Dacã þii toate poruncile, dar calci
ziua a ºaptea, calci porunca a patra, fãcându-te vinovat de toate,
pentru cã Cel care le-a fãcut pe celelalte nouã, a fãcut ºi pe a patra.
Întreaga lume va fi judecatã de Dumnezeu dupã Legea moralã a
celor zece porunci — spune apostolul Pavel. „Toþi cei ce au pãcãtuit
fãrã Lege, vor pieri fãrã Lege; ºi toþi cei ce au pãcãtuit având Lege,
vor fi judecaþi dupã Lege. Pentru cã nu cei ce aud Legea sunt
neprihãniþi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta
vor fi socotiþi neprihãniþi.” (Romani 2:12–16).
De aceea, toþi credincioºii lui Dumnezeu au preþuit aºa cum se
cuvine cele zece porunci din Legea moralã ºi sfântã a lui Dumnezeu.
Profetul David spune: „Legea Domnului este desãvârºitã ºi învioreazã
sufletul; mãrturia Domnului este adevãratã ºi dã înþelepciune celui
neºtiutor. Orânduirile Domnului sunt fãrã prihanã ºi veselesc inima;
poruncile Domnului sunt curate ºi lumineazã ochii. Frica de Domnul
este curatã ºi þine pe vecie; judecãþile Domnului sunt adevãrate,
toate sunt drepte.” (Psalmii 19:7–9). „Sã cânte limba mea Cuvântul
Tãu, cãci toate poruncile Tale sunt drepte. Toate poruncile Tale sunt
adevãrate.” (Psalmii 119:172, 151). ªi apostolul Pavel zice: „Noi
ºtim cã legea este bunã dacã cineva o întrebuinþeazã bine.” (1 Timotei
1:8–10).
Pentru ca nimeni sã nu înþeleagã cã prin credinþa în Hristos s-ar
putea desfinþa Legea, Apostolul Pavel, dupã ce spune cã neprihãnirea
se capãtã prin credinþa în Hristos, prin legea credinþei, aratã cã
credinþa nu desfiinþeazã Legea.
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Credinþa nu desfiinþeazã Legea!
El zice: „Deci prin credinþã desfiinþãm noi Legea? Nicidecum.
Dimpotrivã, noi întãrim Legea.” (Romani 3:31). Cum întãresc
credincioºii lui Hristos Legea? Prin cãlcarea ei? Nu! Ci prin þinerea
Legii ei dovedesc credincioºia lor faþã de Dumnezeu, faþã de Isus ºi
faþã de lume.
Este suficient ca cineva sã afirme cã el crede în Dumnezeu ºi în
Domnul Hristos, fãrã sã exprime credinþa aceasta prin fapte? Nu!
Sfântul apostol Iacov zice: „Fraþii mei, ce-i foloseºte cuiva sã spunã
cã are credinþã, dacã n-are fapte? Poate oare credinþa aceasta sã-l
mântuiascã? Dacã un frate sau o sorã sunt goi ºi lipsiþi de hrana de
toate zilele, ºi unul dintre voi le zice: ‘Duceþi-vã în pace, încãlziþi-vã
ºi sãturaþi-vã!’ fãrã sã le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar
folosi? Tot aºa ºi credinþa: dacã n-are fapte, este moartã în ea însãºi.
Dar va zice cineva: ‘Tu ai credinþã, ºi eu am fapte’. ‘Aratã-mi credinþa
ta fãrã fapte, ºi eu îþi voi arãta credinþa mea din faptele mele.’ Tu
crezi cã Dumnezeu este unul, ºi bine faci!; dar ºi dracii cred… ºi se
înfioarã! Vrei dar sã înþelegi, om nesocotit, cã credinþa fãrã fapte
este zadarnicã? Avraam, pãrintele nostru, n-a fost el socotit neprihãnit
prin fapte, când a adus pe fiul sãu Isaac jertfã pe altar? Vezi cã
dorinþa lucra împreunã cu faptele lui, ºi, prin fapte, credinþa a ajuns
desãvârºitã. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ‘Avraam a crezut
pe Dumnezeu, ºi i s-a socotit ca neprihãnire’; ºi el a fost numit
‘prietenul lui Dumnezeu’. Vedeþi dar cã omul era socotit neprihãnit
prin fapte, ºi nu numai prin credinþã. Dupã cum trupul fãrã duh este
mort, tot aºa ºi credinþa fãrã fapte este moartã.” (Iacov 2:14–26).
Iatã ce mare preþ puneau sfinþii apostoli pe credinþa însoþitã de
fapte! Nu foloseºte nimãnui ca cineva sã afirme sus ºi tare cã el
crede în Dumnezeu ºi în Hristos, în timp ce nu trãieºte ceea ce
afirmã, neumblând în faptele pregãtite de Dumnezeu.
Cum poate sã-ºi permitã un credincios creºtin sã calce legea lui
Dumnezeu sau porunca cu privire la ziua Sabatului, spunând cã s-a
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desfiinþat, ºi totuºi sã poarte numele de credincios creºtin? Isus a
afirmat: „Nu oriºicine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în
Împãrãþia cerurilor, ci cel ce face voia Tatãlui Meu care este în
ceruri. Mulþi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am
profeþit noi în Numele Tãu? N-am scos noi draci în Numele Tãu? ªi
n-am fãcut noi multe minuni în Numele Tãu?’ Atunci le voi spune
curat: Niciodatã nu v-am cunoscut; depãrtaþi-vã de la Mine, voi toþi
care lucraþi fãrãdelege.” (Matei 7:21–23). Grozav lucru este sã
trãiascã cineva în fãrãdelege! ªi Apostolul Pavel zicea: „Adevãrat
este cuvântul acesta, ºi vreau sã spun apãsat aceste lucruri, pentru
ca cei ce au crezut în Dumnezeu sã caute sã fie cei dintâi în fapte
bune. Iatã ce este bine ºi de folos pentru oameni.” (Tit 3:8, 14).
Credincioºii creºtini ar trebui sã fie primii în credinþã ºi în trãirea
acesteia, adicã în fapte bune.
Care este dovada cã un credincios este un adevãrat creºtin?
Sfântul apostol Ioan spune: „ªi prin aceasta Îl cunoaºtem, dacã pãzim
cuvintele Lui. Cine zice: ‘Îl cunosc’, ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este
un mincinos ºi adevãrul nu este în el. Dar cine pãzeºte Cuvântul Lui,
în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desãvârºitã; prin aceasta ºtim
cã suntem în El. Cine zice cã rãmâne în El, trebuie sã trãiascã ºi el
cum a trãit Isus.” (1 Ioan 2:3–6).
Isus, Domnul, n-a cãlcat Legea, n-a desfiinþat Legea, ºi nici
Sabatul. El le-a împlinit. (Matei 5:17–19).
Da, El a fost pentru noi un exemplu, ca sã facem ºi sã trãim ºi noi
ca El. Jertfa Sa nu ne scuteºte de a mai respecta Legea sau Sabatul;
nu ne îndreptãþeºte la cãlcarea Legii sau a zilei Sale sfinte.
Respectarea Legii ºi a Sabatului urmeazã ca o consecinþã a credinþei.
Credinþa în Hristos nu desfinþeazã Legea.
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Harul nu desfiinþeazã Legea!
Har înseamnã: graþiere divinã, iertare nemeritatã, favoare deosebitã.
„Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã. ªi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca sã nu se laude cineva.”
(Efeseni 2:8–9). „Ba încã a venit ºi Legea ca sã se înmulþeascã
greºeala; dar unde s-a înmulþit pãcatul, acolo harul s-a înmulþit ºi mai
mult; pentru ca, dupã cum pãcatul a stãpânit dând moartea, tot aºa ºi
harul sã stãpâneascã dând neprihãnirea, ca sã dea viaþa veºnicã, prin
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 5:20–21).
Se înþelege cumva cã dacã pãcãtosul este mântuit prin harul
Domnului, el este îndreptãþit sã calce mai departe Legea Domnului
sau sã calce ziua Domnului din porunca a patra, cu gândul cã Domnul
este bun ºi-l iartã? Oare harul Domnului ne învaþã sã trãim mereu,
mereu în pãcat, prin cãlcarea Legii sfinte sau a zilei Sale sfinte? Nu!
Apostolul Pavel zice: „Ce vom zice dar? Sã pãcãtuim mereu ca sã
se înmulþeascã harul? Nicidecum! Noi care am murit faþã de pãcat,
cum sã mai trãim în pãcat?” (Romani 6:1–2). Harul Domnului nu
ne învaþã sã mai trãim în pãcat (în fãrãdelege), prin cãlcarea Legii!
Ci din contrã: sã trãim dupã Legea lui Dumnezeu, în neprihãnire.
„Cãci pãcatul nu va mai stãpâni asupra voastrã, pentru cã nu sunteþi
sub Lege, ci sub har. Ce urmeazã de aci? Sã pãcãtuim mereu pentru
cã nu mai suntem sub Lege ci sub har? Nicidecum… Mulþãmiri fie
aduse lui Dumnezeu, pentru cã, dupã ce aþi fost robi ai pãcatului, aþi
ascultat acum din inimã de dreptarul învãþãturii pe care aþi primit-o.”
(Romani 6:15–17). Domnul Isus a spus femeii pãcãtoase, pe care
a salvat-o de la moarte prin mila Sa: „Du-te ºi sã nu mai pãcãtuieºti.”
(Ioan 8:11). Acelaºi lucru ne spune Domnul ºi în cazul cãlcãrii de
pânã acum a Sabatului: „du-te ºi sã nu mai pãcãtuieºti, sã nu mai
calci porunca a patra, sã nu mai calci Sabatul!”
Faptul cã un om vinovat este graþiat de cãtre împãrat nu-i dã nici
un drept sã calce iarãºi ºi iarãºi legea. Faptul cã un pãcãtos vinovat,
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condamnat din cauza pãcatului sãvârºit prin cãlcarea Legii sfinte
este iertat de Domnul prin bunãtatea ºi harul Sãu, nu dã dreptul
pãcãtosului iertat sã trãiascã mereu în acelaºi pãcat, prin cãlcarea
poruncii Legii. „Cãci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru
toþi oamenii, a fost arãtat, ºi ne învaþã s-o rupem cu pãgânãtatea ºi
cu poftele lumeºti, ºi sã trãim în veacul de acum cu cumpãtare,
dreptate ºi evlavie, aºteptând fericita noastrã nãdejde ºi arãtarea
slavei marelui nostru Dumnezeu ºi Mântuitor Isus Hristos. El S-a
dat pe Sine însuºi pentru noi, ca sã ne rãscumpere din orice fãrãdelege,
ºi sã-ªi curãþeascã un popor care sã fie al Lui, plin de râvnã pentru
fapte bune.” (Tit 2:11–14).
Harul Domnului deci, nu numai cã nu desfiinþeazã Legea ºi
Sabatul, ci ne îndeamnã sã respectãm cu mai multã solemnitate Legea
ºi Sabatul.

Iubirea nu desfiinþeazã Legea!

Iubirea este mai tare ca moartea. (Cântarea Cântãrilor 8:6).
„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în el, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa
veºnicã!” (Ioan 3:16). „Dumnezeu Îºi aratã dragostea Lui faþã de
noi, prin faptul cã, pe când eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit
pentru noi. (Romani 5:8). Ioan zice: „Dragostea lui Dumnezeu faþã
de noi s-a arãtat prin faptul cã Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Sãu Fiu, ca noi sã trãim prin El. ªi dragostea stã nu în faptul cã noi am
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul cã El ne-a iubit pe noi, ºi a trimis pe Fiul
Sãu ca jertfã de ispãºire pentru pãcatele noastre… ªi noi am cunoscut
ºi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faþã de noi. Dumnezeu
este dragoste; ºi cine rãmâne în dragoste, rãmâne în Dumnezeu, ºi
Dumnezeu rãmâne în el. Cum este el, aºa suntem ºi noi în lumea
aceasta; astfel se face cã dragostea este desãvârºitã în noi, pentru ca
sã avem deplinã încredere în ziua judecãþii. În dragoste nu este fricã,
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ci dragostea desãvârºitã izgoneºte frica; pentru cã frica are cu ea
pedeapsa; ºi cine se teme, n-a ajuns desãvârºit în dragoste. Noi Îl
iubim pentru cã El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:9–19).
Dumnezeu ne-a iubit, Isus ne-a iubit. Dar noi prin ce putem face
dovada cã-L iubim? Ne scuteºte iubirea de Dumnezeu oare de pãzirea
poruncilor Lui ºi de pãzirea Sabatului conform poruncii Lui? Nu, ci
din contrã: iubirea lui Dumnezeu ne constrânge sã-L iubim, iar noi
pãzim poruncile Sale ºi ziua a ºaptea, Sâmbãta, conform poruncii
Lui: „Cunoaºtem cã iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea cã
iubim pe Dumnezeu ºi pãzim poruncile Lui. Cãci dragostea de
Dumnezeu stã în pãzirea poruncilor Lui. ªi poruncile Lui nu sunt
grele; pentru cã oricine este nãscut din Dumnezeu, biruieºte lumea;
ºi ceea ce câºtigã biruinþa asupra lumii, este credinþa noastrã.”
(1 Ioan 5:1–4). „ªi dragostea stã în vieþuirea dupã poruncile Lui.
Aceasta este porunca în care trebuie sã umblaþi, dupã cum aþi auzit
de la început.” (2 Ioan 6).
Isus ne-a dat poruncile iubirii faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele
nostru, adicã unii faþã de alþii. (Matei 22:34–40; Luca 10:25–28;
Ioan 18:34–35). Orice cunoºtinþã, orice ºtiinþã, orice faptã, dacã nu
are la bazã iubirea, nu foloseºte la nimic. (1 Corinteni 13:1–3).
Credinþa ºi nãdejdea ne sunt necesare, dar iubirea le întrece pe toate;
este mai mare ca toate; ea rãmâne în veºnicie. (1 Corinteni 13:13).
Iubirea noastrã faþã de Dumnezeu ºi de Isus trebuie sã întreacã
orice iubire faþã de oricine din lumea aceasta. (Matei 10:37).
Dar cum poate sã spunã cineva cã iubeºte pe Dumnezeu, când
el calcã poruncile Lui ºi ziua Lui cea sfântã, ziua Domnului, ziua a
ºaptea, Sâmbãta?! Cãlcarea continuã a poruncilor Lui, chiar ºi numai
a Sabatului Lui, face dovada cã iubirea unei asemenea persoane nu
e sincerã, cã nu a ajuns desãvârºitã. Apostolul iubit al Domnului
(Ioan) scrie: „Copilaºilor, sã nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu
fapta ºi cu adevãrul.” (1 Ioan 3:18).
Iubirea adevãratã nu numai cã nu desfiinþeazã Legea sau Sabatul
poruncii a patra, ci dimpotrivã: împlineºte cu fapta. Un asemenea
credincios face dovada iubirii prin fapte, atât înaintea lui Dumnezeu,
cât ºi faþã de aproapele sãu. Apostolul Pavel spune: „Sã nu datoraþi
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nimãnui nimic, decât sã vã iubiþi unii pe alþii: cãci cine iubeºte pe
alþii a împlinit Legea.” De fapt: ‘Sã nu preacurveºti, sã nu furi, sã
nu faci nici o mãrturie mincinoasã, sã nu pofteºti’ ºi orice altã poruncã
mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta: ‘Sã iubeºti pe aproapele
tãu ca pe tine însuþi.’ Dragostea nu face rãu aproapelui: dragostea
deci este împlinirea Legii.” (Romani 13:8–10).
„Þinta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimã curatã,
dintr-un cuget bun ºi dintr-o credinþã neprefãcutã.” (1 Timotei 1:5).
Apostolul Pavel spune cã nimic ºi nimeni pe lume nu trebuie sã
fie în stare a ne despãrþi de dragostea lui Dumnezeu ºi a Domnului
Isus Hristos. (Romani 3:35–39).
Aºa au înþeles, au crezut ºi au învãþat apostolii Domnului Hristos
despre valabilitatea Legii morale a celor zece porunci sfinte, pe care
ei le-au trãit cu credincioºie în viaþã.
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Ziua de odihnã serbatã
de apostoli ºi de primii
creºtini dupã învierea
Domnului Hristos
C

are a fost adevãrata zi de sãrbãtoare sãptãmânalã þinutã de
sfinþii apostoli ai Domnului Hristos ºi de primii credincioºi ai Bisericii
creºtine, dupã învierea ºi înãlþarea la ceruri a Domnului Hristos?
Oare au pãstrat ei în continuare ca zi de sãrbãtoare tot ziua a ºaptea,
potrivit exemplului oferit de Domnul Hristos, când a fost cu ei? Iatã
câteva întrebãri vitale de înþelesul cãrora depinde mântuirea ºi fericirea
noastrã.
Adevãrul despre ziua de sãrbãtoare sãptãmânalã þinutã de cãtre
sfinþii apostoli ºi primii credincioºi din Biserica creºtinã apostolicã, îl
gãsim chiar în scrierile sfinþilor apostoli care, împreunã cu cele patru
Evanghelii formeazã Sfânta Scripturã a Noului Testament. Bunul
Dumnezeu a avut grijã ca, prin inspiraþia ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt,
sã posedãm astãzi scrierile lor sfinte, astfel încât oricine care doreºte
sã afle adevãrul mântuitor, îl poate afla prin cercetarea Sfintelor
Scripturi.
În legãturã cu cele patru Evanghelii se gãseºte cartea „Faptele
Apostolilor” în care se cuprinde viaþa, credinþa ºi faptele apostolilor.
Cartea aceasta a fost scrisã de evanghelistul Luca pe la anii 60
d. Hr. El s-a informat amãnunþit ºi cu atenþie de la sfinþii apostoli
care au fost contemporani cu Domnul despre viaþa, învãþãturile ºi
faptele lui Hristos, descriindu-le apoi în Evanghelia sa. (Luca 1:1–4;
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Faptele Apostolilor 1:1–2). Luca a fost tovarãºul de lucru al
sfântului ºi marelui apostol al neamurilor — Pavel — însoþindu-l în
cãlãtoriile sale misionare. (Coloseni 4:14; 2 Timotei 4:11). Tot el a
urmãrit îndeaproape viaþa ºi faptele sfinþilor apostoli, descriindu-le în
cartea „Faptele Apostolilor”, din care vom cita câteva exemple.

Sfinþii apostoli ºi primii creºtini au þinut
ca sãrbãtoare ziua a ºaptea — Sâmbãta
În Antiohia din Pisidia
„Pavel ºi tovarãºii lui au pornit cu corabia din Pafos, ºi s-au dus
la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despãrþit de ei, ºi s-a întors la Ierusalim.
Din Perga ºi-au urmat drumul înainte, ºi au ajuns în Antiohia din
Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogã ºi au ºezut jos. Dupã
citirea Legii ºi a Proorocilor, fruntaºii sinagogii au trimis sã le zicã:
‘Fraþilor, dacã aveþi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiþi.’ Pavel
s-a sculat, a fãcut semn cu mâna, ºi a zis: „Bãrbaþi israeliþi ºi voi
care vã temeþi de Dumnezeu, ascultaþi!”… (Faptele Apostolilor
13:13–16).
Apostolul le-a vorbit despre profeþiile din Vechiul Testament
referitoare la venirea lui Hristos, urmãrind sã le dovedeascã împlinirea
lor în persoana Domnului Hristos, care a suferit, a murit ºi a înviat.
În concluzie, a spus: „Sã ºtiþi dar, fraþilor, cã în El vi se vesteºte
iertarea pãcatelor; ºi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile
de care n-aþi putut fi iertaþi prin legea lui Moise.” (Faptele Apostolilor
13:38–39). (Legea lui Moise cuprindea Legea jertfelor pentru pãcate
care simboliza jertfa supremã a Domnului Hristos). (Evrei 10:1–2).
„Astfel, luaþi seama sã nu vi se întâmple ce se spune în profeþi:
‘Uitaþi-vã dispreþuitorilor, miraþi-vã ºi pieriþi; cãci în zilele voastre,
am sã fac o lucrare, pe care n-o veþi crede nicidecum, dacã v-ar
istorisi-o cineva.’” (Faptele Apostolilor 13:40–41).
La adunarea aceasta, þinutã Sâmbãta, se aflau de faþã ºi Iudei ºi
Neamuri. Mai departe, citim:
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„Când au ieºit afarã, Neamurile i-au rugat sã le vorbeascã ºi în
Sabatul viitor despre aceleaºi lucruri. ªi dupã ce s-a împrãºtiat
adunarea, mulþi din Iudei ºi din prozeliþii evlavioºi au mers dupã Pavel
ºi Barnaba, care stãteau de vorbã cu ei, ºi îi îndemnau sã stãruiascã
în harul lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 13:42–43). Din faptul
cã de faþã erau atât Iudei cât ºi Neamuri, apoi din faptul cã aproape
toatã cetatea s-a adunat în Sabatul urmãtor, oricine poate înþelege
cã cei care doreau sã asculte propovãduirea apostolilor trebuiau sã
vinã la adunare Sâmbãta. Astfel este exclusã pãrerea cã apostolii
se duceau Sâmbãta la Iudei — când îi puteau gãsi împreunã — spre
a le vorbi, iar Duminica la neamuri, pentru acelaºi motiv.
„În Sabatul viitor, aproape toatã cetatea s-a adunat ca sã audã
Cuvântul lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 13:44). Cuvântul
vorbit acolo în ziua Sabatului a fost cu efect cãci mulþi au crezut ºi
au primit pe Isus ca Mântuitor al lor.
În Antiohia s-a întemeiat o comunitate creºtinã. Credincioºii se
numeau la început „ucenici”, apoi „nazarineni”, dupã numele lui
Isus Nazarineanul, ºi erau consideraþi de cãtre conducãtorii iudeilor
ca sectã sau partidã, sectanþi periculoºi neamului ºi templului. (Faptele
Apostolilor 24:1–5).
Aici, în Antiohia, Apostolul Pavel a rãmas un an întreg, a câºtigat
multe suflete pentru Hristos ºi a întemeiat o comunitate creºtinã.
Pentru prima datã ucenicilor lui Hristos li s-a dat numele de „creºtini”
în Antiohia, la anul 43 d. Hr. (Faptele Apostolilor 11:26).

În cetatea Filipi din Macedonia
„De acolo ne-am dus la Filipi care este cea dintâi cetate dintr-un
þinut al Macedoniei ºi o colonie romanã. În cetatea aceasta am stat
câteva zile.
În ziua Sabatului am ieºit afarã pe poarta cetãþii, lângã un râu,
unde credeam cã se aflã un loc de rugãciune. Am ºezut jos ºi am
vorbit femeilor, care erau adunate laolaltã. Una din ele, numitã Lidia,
vânzãtoare de purpurã, din cetatea Tiatira, era o femeie temãtoare de
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Dumnezeu ºi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca sã ia aminte la ce
le spunea Pavel. Dupã ce a fost botezatã, ea ºi casa ei, ne-au rugat ºi
ne-a zis: ‘Dacã mã socotiþi credincioasã Domnului, intraþi ºi rãmâneþi
în casa mea.’ ªi ne-a silit sã intrãm.” (Faptele Apostolilor 16:12–15).
De ce au ieºit oare pe poarta cetãþii afarã ºi s-au dus lângã un
râu, cãutând un loc pentru rugãciune? Se deduce de aici cã acolo nu
exista o sinagogã unde sã serbeze Sabatul. Dar, fiind o colonie romanã,
ar fi putut sã meargã la templul respectiv în ziua întâi a sãptãmânii,
ziua soarelui, dacã ar fi adevãrat ce se spune de cãtre unii, cã apostolii
respectau ziua întâi a sãptãmânii. Însã apostolii cãutau un loc de
rugãciune pentru a þine cultul zilei Domnului, ziua Sabatului.
Aici îl gãsim pe Apostolul Pavel vorbind Macedonienilor afarã, în
mijlocul naturii, tot într-o zi de Sâmbãtã. Cu acea ocazie, a fost
câºtigatã la credinþã Lidia, pe care a botezat-o conform poruncii
Mântuitorului. (Marcu 16:15–16).

În Tesalonic
„Pavel ºi Sila au trecut prin Amfipoli ºi Apolonia, ºi au venit în
Tesalonic, unde era o sinagogã a Iudeilor. Pavel, dupã obiceiul sãu,
a intrat în sinagogã. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
dovedind ºi lãmurind, cã Hristos trebuia sã pãtimeascã ºi sã învieze
din morþi. ‘ªi acest Hristos pe care vi-L vestesc eu’, spunea el, ‘este
Hristosul’.
Unii din ei, ºi o mare mulþime de Greci temãtori de Dumnezeu, ºi
multe femei de frunte au crezut, ºi au trecut de partea lui Pavel ºi a
lui Sila.” (Faptele Apostolilor 17:1–4).
Sunt demne de notat ºi meritã subliniate urmãtoarele cuvinte,
care declarã: „Pavel, dupã obiceiul sãu,… trei Sabate le-a vorbit
din Scripturi…” De ce? Luca, autorul cãrþii „Faptele Apostolilor”
a observat cu atenþie viaþa ºi faptele sfinþilor apostoli ºi ziua lor de
sãrbãtoare sãptãmânalã. Cele raportate de el, atunci când scrie:
„Pavel, dupã obiceiul sãu, trei Sabate le-a vorbit din Scripturi…”,
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coincid cu cele citite despre Domnul Isus: „A venit în Nazaret, unde
fusese crescut; ºi dupã obiceiul Sãu, în ziua Sabatului, a intrat în
sinagogã. S-a sculat sã citeascã…” (Luca 4:16).
Obiceiul apostolului Pavel, ca ºi obiceiul celorlalþi apostoli, era
acelaºi cu obiceiul Domnului Hristos, anume de a lua parte la serviciul
divin din Sabat, în adevãrata zi de sãrbãtoare sãptãmânalã.
De ce n-am face ºi noi în ziua a ºaptea, Sâmbãta, tot aºa?
În Tesalonic apostolii au câºtigat multe suflete pentru Hristos ºi
au întemeiat o comunitate creºtinã, cãreia Pavel i-a scris mai târziu
douã epistole. În acestea, printre altele, a scris: „Noi însã, fraþi prea
iubiþi de Domnul, trebuie sã mulþumim totdeauna lui Dumnezeu pentru
voi, cãci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinþirea
Duhului ºi credinþa adevãrului. Iatã la ce va chemat El, prin
Evanghelia noastrã, ca sã cãpãtaþi slava Domnului nostru Isus Hristos.
Aºadar fraþilor, rãmâneþi tari ºi þineþi învãþãturile pe care le-aþi primit,
fie prin viu grai, fie prin epistola noastrã.” (2 Tesaloniceni 2:13–15).
„De aceea mulþumim fãrã încetare lui Dumnezeu cã, atunci când
aþi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aþi primit nu ca pe
cuvântul oamenilor, ci, aºa cum ºi este în adevãr, ca pe Cuvântul lui
Dumnezeu care lucreazã ºi în voi care credeþi.” (1 Tesaloniceni 2:13).

În oraºul Corint din Grecia

„Dupã aceea, Pavel a plecat din Atena ºi s-a dus la Corint. Acolo
a gãsit pe un Iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând
din Italia cu nevastã-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toþi
Iudeii sã plece din Roma. A venit la ei. ªi, fiindcã avea acelaºi
meºteºug, a rãmas la ei, ºi lucrau: meseria lor era facerea corturilor.”
(Faptele Apostolilor 18:1–3).
Este interesant sã aflãm cât timp a rãmas apostolul Pavel în Corint,
ºi ce a fãcut el acolo în aceastã perioadã.
Mai departe citim: „Aici a rãmas un an ºi ºase luni ºi învãþa printre
Corinteni Cuvântul lui Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 18:11).
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Ce fãcea Pavel în timpul celor ºase zile de lucru? Scriptura
rãspunde: „ªi, fiindcã avea acelaºi meºteºug, a rãmas la ei, ºi lucra:
meseria lor era facerea corturilor.” (vers. 3).
Dar în ziua a ºaptea, Sâmbãta, ce fãcea?
Scriptura rãspunde: „Pavel vorbea în sinagogã în fiecare zi de
Sabat, ºi îndupleca pe Iudei ºi pe Greci.” (vers. 4).
Apostolul Pavel a rãmas deci în Corint un an ºi ºase luni. Zi de zi,
în fiecare sãptãmânã lucra, iar în ziua a ºaptea, Sâmbãta, se odihnea
conform poruncii, luând parte la serviciul divin din Sabat, ocazie cu
care predica Evanghelia ºi câºtiga suflete pentru Hristos.
Fãcând un mic calcul, într-un an ºi ºase luni sunt 78 de sãptãmâni,
deci tot atâtea Sâmbete pe care Pavel, împreunã cu credincioºii
creºtini, le-a þinut ca zile sfinte de sãrbãtoare.
ªi aici în Corint, ca ºi în celelalte pãrþi, Apostolul Pavel a câºtigat
suflete pentru Hristos ºi a întemeiat o comunitate creºtinã, cãreia
mai târziu i-a scris douã epistole. Printre altele, i-a îndemnat sã fie
credincioºi ºi darnici, ajutând pe cei sãraci. „Cât priveºte strângerea
de ajutoare pentru sfinþi”, le spunea el, „sã faceþi ºi voi cum am
rânduit bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a sãptãmânii, fiecare din voi
sã punã deoparte acasã, ce va putea, dupã câºtigul lui, ca sã nu se
strângã ajutoarele când voi veni eu. ªi când voi veni, voi trimite cu
epistole pe cei ce îi veþi socoti vrednici, ca sã ducã darurile voastre
la Ierusalim.” (1 Corinteni 16:1–3).
Unii vor sã interpreteze acest text într-un aºa mod, încât sã
demonstreze cã Pavel i-ar fi sfãtuit pe Corinteni sã þinã ca sãrbãtoare
sãptãmânalã ziua întâi a sãptãmânii în locul zilei a ºaptea — Sâmbãta!
Însã noi am vãzut deja cã Pavel ºi cu credincioºii creºtini din Corint,
precum ºi cei din alte pãrþi, au þinut ca sãrbãtoare Sâmbãta.
Apostolul Pavel a înfiinþat nu sãrbãtoarea zilei întâi a sãptãmânii,
ci un dar de ziua întâi, pe care fiecare credincios avea sã-l aducã
nu la adunare, ci acasã. Aceasta, pentru cã în ziua întâi nu avea loc
nici o adunare de cult, ci fiecare îºi punea darul sãu pentru sãraci
acasã la el. Toate acestea aveau scopul de a simplifica strângerea
darurilor pentru sãracii din Ierusalim.
Sfinþii apostoli ai Domnului Hristos au pãstrat tot timpul vieþii lor
ziua a ºaptea, Sâmbãta, ca zi de sãrbãtoare. Tot astfel fãceau ºi
primii credincioºi convertiþi la creºtinism, fie dintre Iudei, fie dintre
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neamurile pãgâne. Ziua a ºaptea, Sâmbãta, a devenit prin urmare
ziua de sãrbãtoare pentru toþi creºtinii din Biserica creºtinã apostolicã.
Tot în legãturã cu aceasta, gãsim scrise urmãtoarele: „La început,
toþi creºtinii serbau ziua Sâmbetei”. (Istoria Bisericii creºtine, de pr.
prof. C. Ionescu, 1913, pag. 20).
ªi aceasta nu a fost ca urmare a simpatiei lor pentru iudaism,
dupã cum vom vedea mai departe. Sfântul Atanasie cel Mare,
supranumit pãrintele ortodoxiei, care a trãit între anii 296–373 d. Hr.,
oferã câteva precizãri într-una din scrierile sale, cu privire la Sâmbãtã:
„Creºtinii din Alexandria se adunã în ziua Sâmbetei, nu ca ºi cum
ar fi devotaþi iudaismului, ci ca sã adore pe Isus, Domnul
Sâmbetei”.(Liturgica Bisericii ortodoxe, de Ieromonahul Gabriel
Rãºcanu, p. 94 ºi Atanasius homal de semnete, Tom II p.60, edit.
Paris 1968).
De asemenea, citim:
„Sâmbãta s-a celebrat, întrucât priveºte ca lege moralã, ºi în
secolele primitive ale creºtinismului”.
(Liturgica Bisericii ortodoxe de Ieromonahul Gabriel Rãºcanu
profesor la Seminarul Central din Bucureºti, 1876, p. 94).
Iatã o altã afirmaþie:
„Sâmbãta ca zi de odihnã, este una din cele mai primordiale
instituþiuni, care-ºi trage începutul de la facerea lumii: — ‘ªi a
binecuvântat Dumnezeu ziua a ªaptea ºi a sfinþit-o’. (Genesa 2:3).
Legiuirea din Sinai numai a încadrat-o cum aratã însãºi porunca:
‘Adu-þi aminte de ziua a ªaptea, de ziua Sâmbetei ca s-o sfinþeºti’.
Aceasta este odihna obiºnuitã de munca zilnicã grea prin care
omul e nevoit sã-ºi câºtige pâinea cea de toate zilele, ziua veseliei,
însufleþirei, comuniunii cu Dumnezeu, care El Însuºi, s-a odihnit în
ziua a ºaptea.
Prin aceastã poruncã nu se încurajeazã lenea iubitoare de
trândãvie, ci numai se opreºte munca cu scop de îmbogãþire, slujirea
lui Mamona. În locul acestei munci, ziua de repaus trebuie consacratã
slujirii lui Dumnezeu. În aceastã zi, poporul se aduna în lãcaºul sfânt,
la slujba dumnezeiascã.”
(Istoria Biblicã a Vechiului Testament de Lopuhi — traducere de
Nicodem Patr. Rom. Vol. II, pag. 328, Bucureºti, 1944)
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Cultul ºi sãrbãtorile
pãgâne în timpul
profeþilor din vechime
P

ãcatul a provocat o despãrþire între om ºi Dumnezeu. Prin
înmulþire, oamenii s-au împãrþit în douã clase: credincioºi ºi
necredincioºi; ascultãtori ºi neascultãtori de Dumnezeu. Dumnezeu
a avut întotdeauna slujitorii Lui care au oferit o bunã mãrturie în
lume despre Dumnezeu. Biblia vorbeºte despre mute exemple de
credincioºi: Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isac, Iacov ºi cei doisprezece
fii ai lui (din care au ieºit cele 12 seminþii ale lui Israel), Moise —
conducãtorul poporului Israel din Egipt spre Canaan, ºi toþi profeþii
din vechime, bãrbaþi sfinþi care au trãit în strânsã legãturã cu
Dumnezeu. Din când în când, Dumnezeu ªi-a descoperit voinþa ºi
dorinþa Sa faþã de lume prin ei. Scrierile lor formeazã Sfânta Scripturã
a Vechiului Testament.
Neamurile pãgâne care n-au cunoscut pe viul ºi adevãratul
Dumnezeu, Creatorul cerurilor ºi al pãmântului, s-au închinat ºi au
slujit naturii, soarelui, lunii ºi stelelor. ªi-au fãcut ei singuri dumnezei,
închinându-se la zei ºi zeiþe. S-au închinat la idoli, chipuri cioplite din
lemn sau piatrã. Au clãdit altare în cinstea soarelui, lunii ºi stelelor ºi
în cinstea zeilor ºi idolilor cãrora le aduceau jertfe. Aveau preoþi ºi
slujitori consacraþi cultului lor idolatru. Aveau diferite zile de sãrbãtoare
consacrate soarelui ºi zeilor, zile pe care le petreceau cu mâncãri,
lãutari, veselie, jocuri, baluri ºi chiar cu orgii ºi desfrânãri.
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Închinarea la idoli ºi la zei se fãcea prin aducerea de tãmâie ºi
jertfe la picioarele lor, îºi plecau faþa pânã la pãmânt înaintea lor,
îngenunchiau, se rugau, tãmâiau ºi sãrutau idolii.
Dreptul ºi credinciosul Iov scrie în cartea sa despre nelegiuirea
unor oameni de pe vremea aceea, care trimiteau sãruturi lunii ºi
soarelui în semn de închinare printr-un semn fãcut cu mâna, prin
aducerea ei la gurã. (Iov 31:26–28). Deasemenea, în cartea lui
Ezechia se vorbeºte despre nelegiuirea unor oameni care stãteau la
uºa templului Domnului între pridvor ºi altar, cu spatele spre Templul
Domnului ºi cu faþa spre rãsãrit, ºi se închinau soarelui. (Ezechiel 8:16)
Dumnezeu a dat instrucþiuni categorice copiilor Lui, pentru a se
feri de asemenea fapte neplãcute lui Dumnezeu: „Vegheazã asupra
sufletului tãu, ca nu cumva, ridicându-þi ochii spre cer, ºi vãzând
soarele, luna ºi stelele, ºi toatã oºtirea cerurilor, sã fi târât sã te
închini înaintea lor ºi sã le slujeºti: cãci acestea sunt lucruri pe care
Domnul Dumnezeul tãu, le-a fãcut ºi le-a împãrþit ca sã slujeascã
tuturor popoarelor, sub cerul întreg.” (Deuteronomul 4:19).
Dumnezeu ºi-a descoperit voinþa Sa ºi în Legea celor zece porunci,
care, dacã sunt cunoscute ºi înþelese, feresc pe oameni de idolatrie.
În prima poruncã, Dumnezeu doreºte ca omul sã-L aibã numai
pe El ca Dumnezeu, sã nu mai aibã ºi alþi dumnezei în afarã de El.
În porunca a doua, Dumnezeu opreºte facerea de chipuri cioplite
sau orice alt fel de asemãnãri de fiinþe sau lucruri, cu scopul închinãrii
în faþa acestora în vreun fel oarecare. (Exodul 20:4–6; Leviticul
26:1; Deuteronomul 4:15–18; Psalmii 97:7; 115:1–8; Isaia
44:10–20; Ieremia 10:1–8).
În porunca a treia, Dumnezeu opreºte luarea în deºert a Numelui
Sãu sfânt. Numele Domnului trebuie onorat. (Exodul 20:7; Leviticul
19:12).
În porunca a patra, Dumnezeu cere ca omul sã sfinþeascã ziua Sa,
ziua a ºaptea – Sâmbãta, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ºi a
sfinþit-o ca zi de odihnã ºi sãrbãtoare sãptãmânalã. În ziua aceasta se
aduce închinare Dumnezeului Creator. (Exodul 20:8–11;Genesa 2:2–3).
Serbarea zilei a ºaptea, Sâmbãta, a ferit poporul de a cãdea în
idolatria popoarelor pãgâne. Ziua aceasta se respecta cu multã
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sfinþenie spre onoarea Domnului Dumnezeu, nu în felul cum þineau
pãgânii ziua lor de sãrbãtoare în onoarea zeului sau a Soarelui.
Sfinþii profeþi ai Domnului s-au luptat pentru menþinerea adevãrului
dumnezeiesc, conform poruncilor Sale. Ne gândim la profetul Ilie,
care a luptat contra slujirii ºi închinãrii înaintea zeului Baal, care
împreunã cu Astarteea, erau zeii soarelui. Cultul acesta idolatru a
pãtruns în Israel, prin cãsãtoria împãratului Ahab cu Izabela, fiica lui
Etbaal, regele sidoniþilor. Era cult organizat ºi întreþinut de stat, ºi
avea 450 de proroci pentru Baal ºi 400 de preoþi pentru Astarteea.
(1 Împãraþi 18:18–19). Ilie a somat poporul în a lua poziþie hotãrâtã
de partea Domnului. (1 Regi 18:21).
În felul acesta, sfinþii profeþi ai Domnului au luptat pentru Domnul,
pentru poruncile Sale, fãcând ca numai Dumnezeu sã fie slãvit între
popoare.

Cultul ºi sãrbãtorile romane pe timpul
Domnului Hristos ºi al sfinþilor apostoli
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul ºi Mântuitorul nostru,
S-a nãscut pe timpul marelui Imperiu Roman, care cuprindea ºi poporul
Iudeu ce fusese cucerit. (Luca 2:1–2). Poporul roman era popor
pãgân; primise prin tradiþie ca moºtenire de la vechile popoare
(Egipteni, Babilonieni, Perºi ºi Greci) cultul soarelui ºi cultul zeilor.
Însuºi împãratul Cezar era considerat la Romani ca zeu. Aveau ºi
þineau o mulþime de sãrbãtori în cinstea zeilor. Cea mai însemnatã zi
de sãrbãtoare pentru ei era ziua Soarelui (dies Solis), sãrbãtoare în
onoarea soarelui, cãruia îi dãdeau închinare în felul celorlalte neamuri
pãgâne de mai înainte.
Isus ºi apostolii Sãi au þinut ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã numai
ziua Domnului, ziua a ºaptea — Sâmbãta, ziua sfântã de sãrbãtoare
moºtenitã de la sfinþii proroci, respectând-o cu sfinþenie, conform
poruncii Domnului. (Luca 4:16–31; Faptele Apostolilor 17:1).
Nu se gãseºte nicãieri scris în Sfânta Scripturã a Noului Testament
cã Domnul Isus, sau sfinþii Sãi apostoli dupã învierea Sa, ar fi þinut
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ca sãrbãtoare ziua întâi a sãptãmânii, sau ziua soarelui (dies Solis),
ziua de sãrbãtoare a bisericii romano-pãgâne. Domnul a spus: „Eu
sunt Lumina lumii; cine Mã urmeazã pe Mine, nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieþii.” (Ioan 8:12).
Domnul Isus este ºi trebuie sã fie soarele ºi lumina tuturor
neamurilor. Cultul focului, cultul luminii ºi cultul soarelui sau zeilor, a
trecut! Toþi oamenii care doresc sã fie mântuiþi, trebuie sã-L
primeascã pe Isus Hristos ca Domn ºi Mântuitor. Isus a zis: „Eu
sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine.”
(Ioan 14:6).
Hristos a pus temelia Bisericii creºtine. El a sigilat adevãrul ºi
învãþãturile cu sângele Sãu vãrsat. Sentinþa de condamnare la moarte
a fost datã de preoþii conducãtori iudei ºi aprobatã ºi întãritã de Pilat,
guvernatorul roman care l-a condamnat la moartea pe cruce, dupã
obiceiul romanilor. Crucea era arma de torturã a romanilor pãgâni.
Dupã învierea Sa din morþi, Isus a dat poruncã apostolilor Sãi:
„Duceþi-vã în toatã lumea, ºi propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã.
Cine va crede ºi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va
fi osândit.” (Marcu 16:15–16; Matei 28:19–20).
Apostolii Domnului Hristos au þinut ºi au vestit cu credincioºie
Evanghelia Domnului Hristos. Sufletele credincioase se adãugau prin
credinþã, pocãinþã ºi botez la trupul Bisericii Domnului Hristos. Ele
pãrãseau toate obiceiurile lor rele. Credincioºii creºtini veniþi dintre
neamuri, pãrãseau cultul ºi închinãrile la soare, lunã, stele, zei, zeiþe
sau idoli, sub toate formele lui. Nu trebuiau sã mai mãnânce nici din
jertfele aduse idolilor. (Faptele Apostolilor 15:19–20, 29; 1 Corinteni
8:1–13; 10:25–28). „Jertfele aduse idolilor” zicea Pavel, „Sunt jertfe
aduse demonilor!” (1 Corinteni 10:19–22). Prin urmare, se înþelege
cã credincioºii creºtini nu trebuiau sã mai þinã nici zilele lor de sãrbãtori,
pe care le þineau pe vremea când erau pãgâni. Toþi credincioºii creºtini
de la început din Biserica creºtinã apostolicã au þinut ca zi de sãrbãtoare
sãptãmânalã ziua Domnului, adicã ziua a ºaptea — Sâmbãta, conform
Legii sfinte. Dacã ei ar fi þinut o altã zi, cum ar fi ziua întâi a sãptãmânii,
în amintirea învierii Domnului (cum zic unii), în aceeaºi zi ca ºi romanii
care þineau ziua întâi a sãptãmânii în onoarea soarelui, atunci desigur
cã s-ar gãsi scris despre aceasta undeva în scrierile apostolilor care
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formeazã Noul Testament. Dar aºa ceva nu se gãseºte scris niciunde!
Cu o ocazie oarecare, pe când Pavel s-a despãrþit de fraþii prezbiteri,
în drumul sãu spre Ierusalim, le-a zis: „ªtiþi cã n-am ascuns nimic din
ce vã era de folos… Cãci nu m-am ferit sã vã vestesc tot planul lui
Dumnezeu. Luaþi seama dar la voi înºivã ºi la toatã turma peste care
v-a pus Duhul Sfânt episcopi (sau priveghetori), ca sã pãstoriþi Biserica
Domnului, pe care a câºtigat-o cu însuºi sângele Sãu. ªtiu bine cã,
dupã plecarea mea, se vor vârî între voi lupi rãpitori, care nu vor cruþa
turma; ºi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învãþa lucruri
stricãcioase, ca sã atragã pe ucenici de partea lor.” (Faptele
Apostolilor 20:20, 27–30).
Cu aceste cuvinte, Pavel ºi-a luat ultimul sãu rãmas bun de la
fraþii conducãtori ai turmei. El a mers la Ierusalim ºi de acolo la
Roma, unde a ºi murit ca martir pentru Domnul Isus.
Toþi apostolii Domnului Hristos — în afarã de Ioan — au murit
ca martiri, sigilând în felul acesta cu sângele lor adevãrul vestit de ei,
dupã exemplul Maestrului lor.
Conducãtorii Bisericii Domnului Hristos, ca succesori ai sfinþilor
apostoli, aveau deci datoria sã vesteascã Evanghelia lumii întregi
pânã la a doua Sa venire pe norii cerurilor, când Domnul va strânge
la Sine pe toþi credincioºii Sãi. Ce s-a întâmplat însã mai târziu, cu
adevãrata zi de sãrbãtoare, vom vedea în cele ce urmeazã.
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Înlocuirea zilei
Domnului – Sâmbãta
cu ziua soarelui
S

tudiind Sfânta Scripturã (singura regulã infailibilã în ce priveºte
dreptarul credinþei creºtine), am putut vedea cã adevãrata zi de
sãrbãtoare sãptãmânalã instituitã, aleasã, binecuvântatã ºi sfinþitã
de Dumnezeu de la Creaþiune, ºi respectatã ca zi de sãrbãtoare de
sfinþii profeþi, de Domnul Hristos, de sfinþii Sãi apostoli dupã înviere
ºi de primii credincioºi creºtini din Biserica creºtinã apostolicã de la
început, a fost ziua Domnului, ziua a ºaptea a sãptãmânii, Sâmbãta.
Cum se face însã cã aºa-numitele biserici creºtine din zilele noastre
nu þin ca sãrbãtoare sãptãmânalã ziua a ºaptea, Sâmbãta, ci þin
Duminica?
De când se serbeazã Duminica drept zi de sãrbãtoare în Biserica
creºtinã ºi cine a instituit-o?
Dovezile despre respectarea Duminicii nu se pot gãsi în Sfintele
Scripturi, aºa cum vedem cã se gãsesc despre ziua a ºaptea, Sâmbãta,
ca zi de sãrbãtoare. ªi nu se gãsesc pentru cã nu existã! Cuvântul
„Duminicã”, nu stã scris nicãieri în Sfânta Scripturã. Numele acesta
a fost dat mai târziu zilei întâi a sãptãmânii, þinutã de biserica romanã
ca zi de sãrbãtoare în onoarea soarelui (dies solis). De aceea,
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dovezile despre Duminicã, ca zi de sãrbãtoare creºtinã (cum pretind
unii cã ar fi), trebuie cãutate în alte scrieri, nu în Sfintele Scripturi.
Din istoria bisericeascã aflãm cã pânã pe la anii 300 d. Hr.,
credincioºii Bisericii creºtine au avut de îndurat ºi suportat o mulþime
de greutãþi ºi suferinþe pentru credinþã din partea conducãtorilor
bisericii romane, care în acelaºi timp era ºi Bisericã de Stat în Imperiul
roman. Imperatorul roman era totodatã ºi capul Bisericii („Pontifex
maximus”). Imperatori, cum ar fi: Neron (37–68), Traian (98–117),
Marcu Aureliu (161–180), Septimiu Sever (139–211), Deciu Traian
(249–251), Galeriu (251–253), au dat decrete aspre contra creºtinilor
de pe vremea lor. Decretele lor erau însoþite de sancþiuni severe contra
acelora care nu se supuneau ºi contraveneau lor. Ele prevedeau:
1. Oprirea propovãduirii Evangheliei în popor.
2. Oprirea trecerii credincioºilor de la religia pãgânã romanã, la
religia Bisericii creºtine.
3. Readucerea în Biserica romanã a celor care au trecut la
Biserica creºtinã.
4. Cei ce nu se supuneau, contravenind ordinului dat, erau aspru
sancþionaþi prin: oprirea cu desãvârºire a exercitãrii cultului creºtin,
închiderea caselor lor de rugãciune, confiscarea averilor credincioºilor
creºtini, trimiterea lor în exil, aruncarea lor în închisoare ºi în cele din
urmã condamnarea lor la moarte prin chinurile cele mai înfricoºãtoare.
Mii de credincioºi creºtini au suferit însã moartea de martir cu un
curaj care a uimit chiar pe prigonitori, care vãzând statornicia
creºtinilor, din prigonitori deveneau creºtini. Credincioºii creºtini
sufereau cu bucurie moartea de martir. S-au gãsit însã printre ei ºi
dintre aceia care, de frica chinurilor înfricoºãtoare, renunþau la
credinþa lor. Pe aceºtia, obºtea creºtinã îi considerau ca renegaþi ºi
cãzuþi de la credinþã, ºi nu-i mai reprimeau decât dupã ce dãdeau
dovadã de o sincerã pocãinþã.
Mãsurile de constrângere a credinþei nu numai cã n-au distrus
creºtinismul, dar l-au întãrit, l-au purificat ºi au contribuit la rãspândirea
lui, cãci în locul unuia care murea ca martir veneau alþii, cu zecile ºi
sutele.
În cele din urmã, imperatorii vãzând cã prin constrângere nu se
poate distruge creºtinismul, au cãutat o altã soluþie, aflatã la polul
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opus. Astfel, prin metode blânde, prin compromis, au început sã
uneascã Biserica creºtinã cu Biserica romanã (Biserica de Stat),
vrând sã facã astfel din cele douã biserici una singurã. La început,
planul acesta a eºuat, pentru cã creºtinii doreau sã rãmânã ca
Bisericã organizatã aparte, liberã ºi independentã, având drept Cap
ºi Conducãtor pe Isus, aºa cum ei primiserã de la Sfinþii apostoli ai
Domnului. Mai târziu însã, planul acesta s-a realizat sub domnia
imperatorului Constantin, care în anul 313 a dat un decret în favoarea
creºtinilor. (Extrase din Istoria Bisericii de Calist I. Botoºãneanu,
Buc. 1913, pag. 25–27).

Cuprinsul Decretului lui Constantin

Numit ºi Edictul de la Milan (313), Decretul lui Constantin suna
aºa: „Creºtinii sã se bucure de libertate ca ºi ceilalþi supuºi ai sãi.
Oricine sã fie liber a trece la creºtinism.” Imperatorul preciza cã
libertatea religioasã este necesarã pentru liniºtea imperiului. (Extrase
din Istoria Bisericeascã de Dr. Boroianu, Iaºi 1900, pag. 29).
Se înþelege de la sine cã între conducãtorii Bisericii creºtine ºi
conducãtorii Bisericii romane pãgâne s-au dus tratative de unire ºi
împãciuire, fãcându-se unele cedãri de principii de credinþã, atât de
o parte, cât ºi de cealaltã.
Dupã zece ani de la primul Decret, adicã în anul 323, împãratul
roman Constantin a elaborat un al doilea Decret, prin care a ridicat
biserica creºtinã la rangul de Bisericã oficialã a Statului roman. În
afarã de aceasta, Decretul mai cuprindea:
1. Restituirea tuturor averilor confiscate ori rãpite de la creºtini
în timpul persecuþiilor; iar cele risipite (casele) sã se restituie din
visteria Statului.
2. Bisericile ruinate de pãgâni sã se repare din visteria Statului,
iar unde va fi nevoie, sã se ridice altele noi.
3. În întreaga împãrãþie, ziua Duminicii, sã fie zi de odihnã
ºi sãrbãtoare, zi de rugãciune.
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4. Învãþãtorilor creºtini sã li se dea leafã din casa Statului, iar
preoþii sã fie scutiþi de orice dãjdii ºi greutãþi.
5. Toþi creºtinii scoºi din funcþiune sã fie reabilitaþi; iar de aici
înainte, la funcþiuni sã fie preferaþi creºtinii.
6. Crucea, care pânã acum era obiect de execuþie, semnul ruºinii,
al teroarei ºi al stigmatului, sã fie cel mai onorat semn sfânt.
(Extrase din Istoria Bisericeascã de C. Botoºãneanu, Bucureºti,
1903, pag. 55–56).
„Legile date de Constantin în folosul creºtinismului sunt expuse
de istoricul Eusebiu în cartea a 10-a a istoriei sale bisericeºti. Parte
din el s-au încorporat în legile imperiale. (Codex Theodosianus et
Iustinianus)” (Bordeianu pag. 29).
Decretul lui Constantin, care a transformat Biserica creºtinã în
Bisericã oficialã a Statului roman, însumând în bugetul Statului pe
toþi învãþãtorii ºi preoþii bisericii, cuprindea ºi porunca de la punctul 3,
prin care se ordona ca, „în întreaga împãrãþie, ziua Duminicii,
sã fie zi de odihnã ºi de sãrbãtoare ºi de rugãciune!” Iatã, deci,
când s-a fãcut legea ºi când s-a dat porunca pentru serbarea
Duminicii, ca zi de sãrbãtoare, în Biserica creºtinã: la anul 323, de
cãtre împãratul roman Constantin!
Decretul dat de Constantin pentru serbarea Duminicii în Biserica
creºtinã, mai spunea: „Toþi judecãtorii ºi cetãþenii oraºelor, lucrãtorii
chiar, trebuie sã nu lucreze spre onoarea Duminicii. Þãranii pot lucra
la câmp, cãci este cunoscut cã nici într-o altã zi nu se pomenesc mai
lesne aceste lucrãri, decât Duminica”. (Istoria Bisericeascã de Dr.
Bordeianu, Iaºi 1900, pag. 30).
Instrucþiunile date de Constantin cetãþenilor sãi opreau pe
judecãtori, cetãþenii oraºelor ºi chiar pe lucrãtori ca sã nu lucreze, în
onoarea Duminicii, în timp ce þãranii pe câmp erau liberi sã lucreze!
„Fost-a oare Constantin creºtin când a dat decretul sãu pentru
serbarea Duminicii ca zi de sãrbãtoare în Biserica creºtinã la anul
323? Nu! Autorii Istoriei Bisericeºti, din care extragem citatele spun:
„În anul 323 imperatorul declarã creºtinismul de religiune dominantã:
mai pãstreazã însã pentru sine titlul de Pontifex Maximus”.
Imperatorul trecu la creºtinism în anul 64 al etãþii sale (adicã în anul
337, deci dupã 14 ani de la darea decretului), oprit pânã acum a face
aceastã trecere din motive de înaltã înþelepciune. O boalã însã, care
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îi prevestea moartea, fãcu pe imperator a primi botezul, în palatul din
Nicomidia, de la Eusebiu, episcopul locului (337). Senatul roman l-a
pus între zei” (Inter divos meruit referii, Eutropiu, breviar 10, 4).
(„Istoria Bisericii” de Bordeianu, pag. 30–31).
Biserica creºtinã, înãlþatã la rangul de Bisericã de Stat de cãtre
Constantin, ºi-a dat denumirea de Biserica romano-catolicã, condusã
de cãtre un Papã care se crede a fi infailibil, adicã fãrã greºealã în
hotãrârile sale, cu sediul la Roma. Papa de la Roma ºi-a dat adeziunea
la înlocuirea zilei a ºaptea, Sâmbãta, cu ziua întâi a sãptãmânii,
Duminica!
Un bãrbat care a scris cardinalului catolic Gibbon, cerându-i
lãmuriri cu privire la schimbarea zilei de odihnã, a primit urmãtorul
rãspuns:

Baltimore, 25 Februarie 1892
„Stimate domn! Drept rãspuns la prima întrebare pusã în
scrisoarea dumneavoastrã, sunt însãrcinat sã vã adresez urmãtoarele,
în numele Cardinalului: 1). Cine a schimbat Sabatul? Rãspuns: Sfânta
Bisericã Catolicã. 2). Þinând ºi respectând Duminica, cui se supun
Protestanþii: Cuvântului Evangheliei sau Bisericii Catolice? Rãspuns:
Protestanþii respectã datina introdusã de Biserica Catolicã.
3).Protestanþii se contrazic amar când susþin cã nu cunosc alt
conducãtor în credinþa lor decât Biblia ºi când respectã totuºi ziua
Duminicii, în loc de ziua a ºaptea, impusã de Biblie”.
Rãmân al dumneavoastrã devotat
C.E. Thomas, cancelar
(„Bible Readings”, pag. 336)
Din Biserica romano-catolicã s-a despãrþit Biserica ortodoxã de
rãsãrit, condusã de patriarhi (1054).
În sec. al XIV-lea a apãrut Luther în Germania, care a tradus
Biblia punând-o în mâna poporului. Reformaþiunea lui Luther a dat
naºtere la formarea Bisericii protestante.
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Istoria bisericeascã a înregistrat o mulþime de martiri creºtini,
omorâþi în decursul veacurilor, din ordinele directe sau indirecte ale
ªefului Bisericii romano-catolice de la Roma, pentru cã au înþeles sã
trãiascã viaþa de creºtin, dupã Evanghelie, altfel de cum învãþa
Biserica de Stat romano-catolicã!
Conducãtorii Bisericii au cãutat sã-i facã pe oameni sã înþeleagã
cã Duminica n-ar fi ziua întâi a sãptãmânii, cum zice Sfânta Scripturã,
ci ziua a ºaptea! În acest scop, au aranjat zilele în calendarul
sãptãmânal astfel încât sãptãmâna sã înceapã cu Luni, pentru a se
termina cu ziua a ºaptea — Duminica, pentru ca astfel creºtinii care
doresc sã þinã porunca lui Dumnezeu, serbând ziua a ºaptea, sã
creadã cã aceasta e Duminica! Dar adevãrul, conform Sfintei
Scripturi, este acesta: Ziua Domnului, ziua binecuvântatã ºi sfinþitã
de Dumnezeu odatã cu facerea lumii, este ziua a ºaptea, Sâmbãta,
numitã în Scripturã ºi Sabat, ziua de odihnã. Aceasta este ziua
poruncitã nu de oameni, ci de Dumnezeu în Legea Sa. Aceasta este
ziua serbatã ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã de toþi sfinþii profeþi, de
Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi de toþi sfinþii apostoli ºi primii
credincioºi creºtini din Biserica creºtinã apostolicã în primele secole.
Duminica, a fost, este ºi rãmâne, conform Sfintei Scripturi, ziua întâi
a sãptãmânii. În ziua aceasta a înviat Domnul Hristos, însã nu stã
scris niciunde în Sfânta Scripturã cã acest eveniment al învierii
Domnului Hristos din prima zi a sãptãmânii, ar fi sfinþit ziua aceasta,
ca zi sfântã a învierii Domnului, luând locul zilei Domnului, ziua a
ºaptea – Sâmbãta, din porunca a patra! Evenimentul suferinþelor de
pe cruce, când Domnul Isus a murit vãrsându-ºi sângele Sãu pentru
mântuirea noastrã, este tot atât de important, cãci dacã n-ar fi avut
loc moartea Domnului, n-ar fi avut loc nici învierea Lui din morþi.
Moartea Domnului pe cruce a avut loc în ziua a ºasea a sãptãmânii,
adicã Vineri. Am putea noi sã ne alegem Vinerea ca zi de sãrbãtoare
sãptãmânalã în amintirea morþii Domnului ºi sângelui Sãu vãrsat?
Ar fi aceasta conform Scripturii, când nu gãsim nicãieri scris cã
trebuie sã þinem Vinerea în locul Sâmbetei, ziua a ºaptea? Tot aºa ºi
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cu Duminica. Ea a fost ziua soarelui la pãgânii care s-au închinat nu
lui Dumnezeu ci soarelui, cãlcând ziua Domnului, Sâmbãta, aleasã,
binecuvântatã ºi sfinþitã de Însuºi Dumnezeu, ºi de Fiul Sãu Isus
Hristos. Oare cum e corect: creºtinii s-au luat dupã pãgâni, sau
pãgânii dupã creºtini?
Numele de „Duminicã”, vine de la cuvântul latinesc „dominica”
ºi înseamnã ziua Domnului. Dar numele acesta n-a fost pus nici de
Dumnezeu, nici de Isus, Fiul Sãu, care S-a intitulat „Domnul
Sâmbetei”, ºi nici de sfinþii Sãi apostoli, ci de alte persoane care au
schimbat numele zilei întâi din „dies Solis” (ziua soarelui) în
Duminicã (ziua Domnului)!

Denumirea zilelor sãptãmânii

Numele zilelor sãptãmânii – în afarã de numele zilei a ºaptea –
Sâmbãta – n-a fost pus de Dumnezeu în Cuvântul Sfintei Scripturi,
ci de neamurile pãgâne care n-au cunoscut pe Dumnezeu ºi nu I-au
slujit.
Cele ce urmeazã sunt extrase din cartea „Sãrbãtorile romane ºi
române” de G. Poboran, Slatina 1914:
„1. Duminicã (Dies dominica). Consideratã prima în ordinea
zilelor sãptãmânii, aceastã zi corespunde cu ziua soarelui la pãgâni ºi
chiar ºi-a mai pãstrat acest nume pânã azi la Germani (Sontag) ºi
Englezi (Sunday), care traduse în limba românã înseamnã ziua
soarelui.
2. Luni, a cãrei nume vine de la Lunã, cum aflãm ºi din alte limbi:
Lundi — francezã ºi Montag — germanã.
3. Marþi, ziua lui Marte, franþuzeºte Mardi, nemþeºte Dienstag
de la Tiu = zeul rãzboiului la Germani.
4. Miercuri, ziua lui Mercur, planetã ºi zeu al Romanilor, nemþeºte
Mittwoch — jumãtatea sãptãmânii.
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5. Joi, de la Joe sau Jupiter, planetã ºi zeu. Nemþii o numesc
Donnerstag de la Donnar zeul tunetului.
6. Vineri, de la planeta ºi zeiþa Venus. Nemþii o numesc Freitag,
de la vechiul cuvânt german Fria, numele zeiþei Venus.
7. Sâmbãta (Dies sabbati). Aceastã zi era consideratã la Evrei
ca ziua Domnului. Multã vreme au continuat ºi creºtinii sã o pãstreze
tot pe aceasta; mai târziu le þineau pe amândouã, adicã ºi sâmbãta ºi
duminica: pe cea dintâi în memoria creaþiunii, ca ziua de odihnã a lui
Dumnezeu, conform decalogului, iar pe a doua în amintirea învierii
Domnului. Mai târziu a rãmas ca zi a Domnului — zi de odihnã ºi
serbare, Duminica.” (Sãrbãtori romane ºi române, pag. 22–24).
Domnul nostru Isus Hristos, sfinþii Sãi apostoli ºi primii credincioºi
creºtini, nu s-au ruºinat sã serbeze ziua Domnului, ziua a ºaptea,
Sâmbãta, pentru cã tot Sâmbãta era ºi ziua de sãrbãtoare a iudeilor
care nu voiau sã primeascã ºi sã creadã în Isus Hristos ca Domn ºi
Mântuitor al lor.
Faptul cã primii credincioºi creºtini au þinut ca zi de sãrbãtoare
sãptãmânalã Sâmbãta este recunoscut ºi azi de cãtre unele feþe
bisericeºti. În „Istoria Bisericeascã” scrisã de Arhiereul Galist I.
Botoºãneanu, profesor la Liceul Sf. Sava ºi Protoprezbiterul Simeon
Popescu; profesor la Liceul Lazãr din Bucureºti, carte aprobatã de
Sfântul Sinod în 1902, la pag. 50 scrie: „Ziua în care creºtinii sãvârºeau
cultul lor religios, la început era Sâmbãta, iar mai târziu Duminica, o
zi de veselie ºi de bucurie, în amintirea învierii Domnului când erau
îndatoraþi a se abþine de la orice lucru.”
Adevãrul cã primii credincioºi creºtini din Biserica creºtinã
apostolicã ºi chiar de mai târziu, au serbat tot ziua a ºaptea —
Sâmbãta, pânã în secolul al treilea dupã Hristos, îl mãrturiseºte ºi Sf.
Atanasie cel mare, supranumit Pãrintele Ortodoxiei, care a trãit între
anii 296–379 d.Hr. ºi care într-una din scrierile sale, oferã urmãtoarele
precizãri cu privire la ziua a ºaptea, Sâmbãta, ca sãrbãtoare creºtinã:
„Creºtinii din Alexandria se adunã în ziua Sâmbetei, nu ca ºi cum ar
fi devotaþi iudaismului, ci ca sã adore pe Isus, Domnul Sâmbetei.”
(„Liturgica Bisericii ortodoxe” de Ieromonahul Gabriel Rãºcanu, pag. 60,
edit. Atanasius homel „de semente”, Tom. II, pag. 60, edit. Paris, 1698).
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Prin ridicarea bisericii creºtine la rangul Bisericii de Stat de cãtre
Constantin în anul 323, Biserica romano-catolicã a însumat ca membri
în sânul ei pe toþi cetãþenii pãgâni cuprinºi în universala Împãrãþie
romanã, fãrã ca ei sã fie mai întâi convertiþi la creºtinism prin
Evanghelie, credinþã, pocãinþã ºi apoi botez, cum a învãþat Domnul
Isus ºi sfinþii Sãi apostoli. (Marcu 16:15–16, Faptele Apostolilor
2:38).
Motivul, care a determinat Conducerea Bisericii creºtine, dupã
unirea ei cu Statul roman, sã adopte ziua soarelui (dies Solis)
sãrbãtoarea poporului roman, în locul zilei Domnului, ziua a ºaptea,
Sâmbãta, din Biserica creºtinã primitivã, pare sã-l lãmureascã domnul
Poboran în cartea dânsului „Sãrbãtorile romane ºi române”, din care
extragem citatele urmãtoare:
„Sãrbãtorile stabilite, acelea cu zi anumitã, cad toate în zilele de
sãrbãtori ale pãgânilor, care s-au creºtinat. De ce? Fiindcã era greu
sã faci pe pãgânii creºtinaþi sã se lase deodatã ºi cu de-a sila de
obiceiurile lor din strãmoºi sã-ºi lepede sãrbãtorile, sã-ºi uite idolii ºi
zeii lor. Ei trebuiau deprinºi cu încetul. Astfel, s-au lãsat neatinse
zilele lor de sãrbãtori, dar în loc de zeii lor, cu încetul s-au rânduit
sfinþi creºtini într-aceste zile, ca sã fie sãrbãtoriþi. Toþi zeii pãgâni au
fost înlocuiþi cu sfinþi creºtini.” (Idem, pag. 4).

Sãrbãtori Solare

„Sãrbãtorile pãgâne erau solare, adicã sãrbãtoreau fenomene din
naturã ºi miºcãrile soarelui. Astfel, tocmai în toiul verii, popoarele
nordice aveau sãrbãtoarea lui Donnar, zeul tunetelor, la ºase sãptãmâni
dupã solstiþiu (20 Iulie). Sãrbãtoarea le-a fost lãsatã; o are ºi azi întreaga
bisericã creºtinã. Donnar însã a fost înlocuit cu un Sfânt, Ilie profetul.
Ba chiar ºi puterea zeului pãgân, a rãmas pe seama sfântului nostru.
Donnar alerga peste nori cu carul de foc tunând ºi fulgerând. Iar sfântul
Ilie tot aºa, în credinþa poporului.” (Idem, pag. 42).
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„La noi, românii, se gãsesc urme din obiceiurile romane, deci
pãgâne, care se amintesc Lupercaliile ºi Saturnaliile. La Saturnalii,
se jertfea un porc, al cãrui cap se punea la picioarele zeului, — asta
e întocmai Vasilca noastrã… Mascarea ºi travestirea aºa de obiºnuitã
la Saturnalii o avem ºi noi în obiceiurile celor care umblã cu steaua ºi
cu vicleimul. Steaua e un obicei pãgân; ºi Romanii ºi Germanii, la
sãrbãtorile solare, în Decembrie, închipuiau soarele ce se renaºte cu
o stea, pe care o purtau prin oraºe, cântând lauda soarelui.” (Idem.
pag. 45). „Candelele ºi lumânãrile în bisericile noastre, sunt vechiul
cult al focului.” (Idem. pag. 194).
„Naºterea lui Crist, pe care o serbãm astãzi, n-a fost sãrbãtoritã de
creºtini, nici în secolul întâi, nici în al doilea, nici în al treilea, ba nici
chiar în al patrulea secol al religiunii ‘universale’. Numai creºtinii din
orient serbau în ziua de 25 decembrie amintirea veselã a naºterii lui
Mithras, zeul ce simbolizeazã soarele, ºi care în Rig-Veda, cea mai
veche carte a arienilor, joacã rolul de „Conducãtor luminos al zilei”, pe
când un alt zeu înrudit cu el, „Veruna” — care îl completeazã, era
chemat mai ales ca pãzitor al nopþii, pe aceeaºi cale a laptelui pe cer.
Mithras — personaj care reprezintã soarele — s-a identificat cu
„Sol invictus” (soarele neînvins) al Romanilor ºi au fost sãrbãtoriþi
împreunã la 25 decembrie, în ziua naºterii lui „Sol invictus”.
Constantin cel Mare, chiar dupã ce s-a creºtinat, (?!) a adorat pe
‘Soarele neînvins’, ºi aºa la creºtini s-a statornicit naºterea lui Isus
Hristos la 25 decembrie, când se sãrbãtorea din antichitatea cea mai
adâncã la Perºi, Mithras ºi la Romani: dies antalis, Solis invicti.
Abia în secolul al patrulea pânã în al optulea dupã Christ, când
mase din ce în ce mai numeroase de Arieni, Celþi, Latini, Greci,
Germani ºi în fine Slavi, au început sã intre în sânul bisericii creºtine,
s-a introdus în fundamentele lor semitice, concepþiunile lor asupra
lumii ºi a luminii.” (Idem. pag. 197).
„Cum se vede avem un amestec de creºtinism ºi de pãgânism.
Bãtrânul Crãciun e o fiinþã curat mitologicã; legea creºtineascã nu
ºtie nimic de un sfânt Crãciun. Pe Petru ºi pe Ioan îi ºtim din sfintele
cãrþi, altfel cum ni-i aratã colindele, iar Christos e într-adevãr soarele,
dar nu cel din mitologie, ci soarele dreptãþii veºnice, luminã din luminã,
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat!” (Idem, pag. 215).

61

„Pânã acum, fãrã sã ºtim, sãrbãtorim zilele cele mari ºi mai ales
sãrbãtorile Crãciunului ºi ale anului nou, mai mult dupã prescripþiunile
Rig-Vedei sau Zend-Avestei, decât dupã poruncile Evangheliei.”
(T. Hodi, Revista „Pravda”, 1881 N. 52).
„Cel puþin, nici un text evanghelic, nici o epistolã apostolicã, nici
un canon bisericesc, nici o paginã docmaticã, nici un teolog, nu va
explica ce înseamnã în realitate steaua de Crãciun, colindele,
Vicleimul ºi altele; un Haºdeu, Lang, Taylor Max Muller, le va explica,
însã Evanghelia nu le poate explica, pentru cã toate acestea sunt
mai vechi decât ea; dar, în Zend-Avesta sau Rig-Veda, vom gãsi
explicaþiuni suficiente.” (V.R.P.) Idem pag. 197–198.
Citatele de mai sus sunt extrase din cartea lui Poboran „Sãrbãtorile
Romane ºi Române”, Slatina 1914 ºi aduc oarecum luminã asupra
motivelor care au determinat conducerea bisericii creºtine de Stat sã
admitã schimbarea zilei Domnului, Ziua a ºaptea — Sâmbãta, cu ziua
întâi a sãptãmânii, ziua soarelui — Duminica, provenitã de la poporul
pãgân roman, legiferatã prin decretul lui Constantin la 323 d. Hr.
Romanii ºi neamurile pãgâne cuprinse în vasta împãrãþie romanã
aveau sãrbãtorile lor solare, þinute în onoarea soarelui ºi a zeilor lor
cãrora le dãdeau închinare. Neamurile pãgâne au admis sã devinã
membre în sânul Bisericii romano-catolice, dar cu sãrbãtorile, viaþa
ºi obiceiurile lor pãgâne. Biserica le-a admis ºi le-a considerat chiar
ºi aºa creºtine, însã a schimbat numele sãrbãtorilor lor pãgâne cu
nume divine, sfinte, creºtine. De exemplu, din sãrbãtoarea lor numitã
ziua soarelui (dies Solis), pe care au numit-o Duminicã (dies dominica)
ziua Domnului, au fãcut ziua învierii, în amintirea învierii Domnului.
Din ziua care aniversa naºterea zeului Mithras, zeul soarelui la Perºi
ºi Soarele învinge (Sol invictus) de la 25 decembrie, sãrbãtoare
petrecutã cu veselie ºi bucuriile ce le aduceau copiilor un moº Crãciun
încãrcat cu daruri, au fãcut ziua naºterii Domnului Isus. ªi astfel,
fiecare sãrbãtoare de peste an îºi are istoricul ei. Numele zilelor de
sãrbãtori pãgâne au fost schimbate cu alte nume de sfinþi profeþi,
apostoli ºi martiri, saucu anumite evenimente din viaþa Domnului Isus…
Numele zilelor de sãrbãtori pot fi frumoase, evenimentele
evanghelice amintite în acele zile îºi au ºi ele însemnãtatea lor, numele
persoanelor sfinte ne amintesc deasemenea credincioºia ºi viaþa lor
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demnã de imitat. Dar nu trebuie sã uitãm cã acei sfinþi sãrbãtoriþi,
cum sunt sfinþii profeþi, Domnul Hristos, sfinþii apostoli ºi martirii
creºtini de la începutul Bisericii creºtine apostolice, au þinut toatã
viaþa lor ca zi de sãrbãtoare, conform poruncii dumnezeieºti, ziua
Domnului, ziua a ºaptea, Sâmbãta, deºi contemporanii lor au þinut
ziua întâi a sãptãmânii, ziua soarelui. Dacã ei ar mai trãi astãzi pe
pãmânt, ar serba tot ziua a ºaptea — Sâmbãta, ca zi de sãrbãtoare
pentru ei, ºi ca îndemn pentru noi.
Dar care au fost urmãrile cãlcãrii Legii sfinte a lui Dumnezeu,
prin înlocuirea zilei Domnului, ziua a ºaptea — Sâmbãta poruncii a
patra, cu ziua întâi a sãptãmânii — ziua soarelui — cãreia i s-a spus
Duminicã? ªi care a fost urmarea faptului cã s-a admis ºi s-a tolerat
membrilor bisericii veniþi cu gloata dintre neamurile pãgâne sã-ºi
practice în voie datinile ºi obiceiurile lor pãgâneºti în zilele lor de
sãrbãtori pãgâne, numite ºi devenite creºtine prin schimbarea
numelui? A ajutat cu ceva acelor suflete la buna lor creºtinare conform Evangheliei? Urmãrile au rãmas ºi se vãd pânã în zilele noastre.
Sunt mulþi aºa-numiþi creºtini în zilele noastre care mint, înºalã, furã,
preacurvesc ºi înjurã chiar ºi de Dumnezeu, de Hristos, de Bisericã
ºi de toate lucrurile considerate sfinte, prin cuvintele cele mai murdare!
ªi totuºi poartã numele de creºtini, sunt ºi aparþin ca membri botezaþi
unei biserici creºtine! Din sfintele Scripturi aflãm cã Biserica creºtinã
apostolicã de la început nu tolera ºi nu încuraja asemenea fapte la
membrii ei, ci lua mãsuri disciplinare prin excluderea lor ca membri
din sânul ei, ºi nu-i reprimea pânã ce nu dãdeau dovada unei adevãrate
pocãinþe (1 Corinteni 5:1–13; 2 Corinteni 2:5–11). Dacã astãzi
s-ar exercita o asemenea disciplinã bisericeascã (la fel ca în vremea
apostolilor), cu câþi membri ar mai rãmâne bisericile creºtine? În
Biserica creºtinã apostolicã se fãcea mai întâi catehizarea, adicã
instruirea ºi pregãtirea sufletelor prin Evanghelie, ºi nu era primit la
botezul creºtin nimeni, pânã când nu credeau cu adevãrat în Hristos
ºi nu se pocãiau de toate faptele ºi obiceiurile lor rele, þinând toate
poruncile lui Dumnezeu, în care se cuprindea ºi ziua Domnului, ziua
a ºaptea (Sâmbãta) conform poruncii, fie cã veneau la creºtini dintre
iudei, fie cã veneau dintre neamurile pãgâne, greci, romani ºi alþii.
Cu toþii se unificau în credinþa datã sfinþilor odatã pentru totdeauna
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ºi clãdeau pe temelia pusã de Hristos, profeþi ºi apostoli. (1 Corinteni
3:10–11; Efeseni 2:19–22; Iuda 3).
Dar cum înþeleg, cum þin ºi cum serbeazã cei mai mulþi dintre aºa
numiþii creºtini de astãzi zilele de sãrbãtoare? Cum serbeazã
Duminica, fosta zi a soarelui la romani, întãritã prin decretul lui
Constantin? Vedem ºi auzim cu toþii! Ziua Duminicii, ca „sãrbãtoare
în amintirea învierii Domnului”este petrecutã de aºa-numiþii creºtini
cu veselie, mâncând ºi bând; cu chefuri, jocuri, dansuri, serate, baluri;
mergând în numãr mare la teatre ºi la cinematografe, privind scene
ºi filme imorale; unii merg în birturi ºi-ºi cheltuiesc banii munciþi pe
bãuturã. Beau, se îmbatã, fac fapte ruºinoase, se ceartã, se insultã,
se bat, se înjunghie, se omoarã ºi dupã aceea unde ajung? La spital,
la tribunal, la puºcãrie, în sãrãcie, în mizerie ºi nenorocire! Oare când
beau mai mult aºa numiþii creºtini, ºi fac ce nu trebuie sã facã creºtinii?
Nu Duminica ºi în zilele de sãrbãtoare? Ei bine, nu în felul acesta au
sãrbãtorit sfinþii profeþi din vechime, Domnul Hristos, sfinþii apostoli
ºi primii credincioºi creºtini ziua Domnului! ªi acum, ce sã facem?
Sã cãlcãm mai departe Legea ºi poruncile lui Dumnezeu? Sã
continuãm cu obiceiurile rele, cu argumentul cã „aºa am pomenit din
moºi strãmoºi”, cum zic unii?!
Este adevãrat cã fiecare om este ºi trebuie sã fie lãsat liber sã-ºi
exercite credinþa sa religioasã liber, aºa cum crede el cã e mai bine.
Nimeni nu trebuie constrâns sã creadã într-un fel sau altul. E necesar
sã se asigure libertatea deplinã pretutindeni, pentru predicarea
Evangheliei Domnului Isus Hristos, ºi fiecare sã-ºi aleagã credinþa
ºi religia pe care o crede mai bunã ºi în conformitate cu adevãrul
Sfintei Scripturi. Credincioºii creºtini sã fie primii în aprofundarea ºi
aplicarea în viaþa de toate zilele a învãþãturilor Sfintelor Scripturi!
Nici unul dintre cei care pretind a fi creºtini n-ar trebui sã-ºi
întrebuinþeze talentele, nici prin viu grai, nici prin scris, conducându-i
pe alþii sã creadã greºit cã Legea moralã a celor zece porunci sfinte
a fost datã numai Iudeilor; cã ea s-a schimbat, s-a desfiinþat, iar
credincioºii Domnului Hristos nu mai trebuie sã respecte Legea celor
zece porunci, între care ºi ziua a ºaptea — Sâmbãta, conform poruncii
a patra! Nu se poate concepe creºtinism fãrã Evanghelie ºi
nici Evanghelie fãrã Lege! Nimeni nu poate fi creºtin adevãrat
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cãlcând Legea moralã a celor zece porunci, ºi adevãrata zi de
sãrbãtoare din porunca a patra. Adevãrata zi de sãrbãtoare trebuie
þinutã cu sfinþenia cuvenitã, aºa cum cere ºi pretinde Dumnezeu în
porunca Sa cea sfântã. (Exodul 20:8–11).

Serbarea zilei Domnului

Dumnezeu pretinde în porunca Sa cea sfântã astfel: „Adu-þi
aminte de ziua Sabatului, ca sã o sfinþeºti pe ea.” (Biblia, trad.
de Dr. N. Nitzulescu, 1911). „Adu-þi aminte de ziua Sâmbetei, ca
sã o sfinþeºti pe ea.” (Biblia trad. Sf. Sinod 1914 ºi cea tradusã de
preoþii profesori Vasile Radu ºi Gala Galaction, tradusã dupã textele
originale ebraice ºi greceºti, 1938). Ziua de odihnã poruncitã de
Dumnezeu în porunca a patra, este numitã „Sabat, ziua de odihnã,
Sâmbãta”. Aºa cã orice text, din Vechiul sau Noul Testament, care
vorbeºte despre ziua de odihnã – ziua a ºaptea – se traduce din
originalul ebraic sau grecesc cu Sâmbãtã. Acesta este un adevãr
clar, asupra cãruia nimeni nu trebuie sã aibã nici o îndoialã!
Ziua de odihnã despre care vorbeºte Dumnezeu la începutul
poruncii Sale („Adu-þi aminte”), este ziua a ºaptea, Sâmbãta, pe
care Dumnezeu a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o, atunci când El a fãcut
cerul ºi pãmântul. (Genesa 2:2–3). Deci porunca lui Dumnezeu cu
privire la Sabat nu dateazã de la darea Legii pe muntele Sinai, Lege
scrisã cu degetul lui Dumnezeu (Exodul 31:18), cãci ziua a ºaptea,
Sâmbãta, era ziua binecuvântatã ºi sfinþitã de Dumnezeu încã de la
creaþiune. În porunca Sa, Dumnezeu a amintit-o doar, zicând: „Adu-þi
aminte de ziua de odihnã, ziua Sabatului, ca sã o sfinþeºti pe ea.”
Dumnezeu se referã la ziua sfinþitã ºi binecuvântatã de El încã de
atunci de când au început zilele omenirii pe pãmânt. El cere poporului
Sãu, sã-ºi aminteascã de ziua pe care El a binecuvântat-o ºi sfinþit-o,
pentru ca ºi ei la rândul lor sã o sfinþeascã aºa cum cere Dumnezeu.
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„Sã lucrezi ºase zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu.”
Dumnezeu ne-a rezervat prin poruncã ºase zile de lucru. ªase
zile pe sãptãmânã de lucru, nu cinci, nici ºapte, ci ºase. În aceste
zile, sã ne facem lucrãrile noastre, în interesul nostru personal. Munca
cinsitã este o binecuvântare pentru om. „Oriunde se munceºte este
ºi câºtig, dar oriunde numai se vorbeºte este lipsã.” (Proverbele
14:23). „Cine nu vrea sã lucreze, nici sã nu mãnânce”, spunea Pavel
în 2 Tesaloniceni 3:10. ªase zile de lucru sunt pentru noi.
„Dar ziua a ºaptea”, a zis Dumnezeu, „este ziua de odihnã
închinatã Domnului, Dumnezeului tãu”. Sâmbãta nu mai este
ziua noastrã,în care sã muncim, urmãrind-ne interesele, ca în cele
ºase zile de lucru, ci este ziua Domnului Dumnezeu. Cei care
cred cu adevãrat în Domnul Dumnezeu, Îl iubesc, Îl ascultã ºi fac
aºa cum spune Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu continuã:
„Sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica
ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care
este în casa ta.”
Dumnezeu ne porunceºte sã nu facem nici o lucrare în ziua Lui,
lucrare pe care o facem în celelalte ºase zile. Ziua Domnului
Dumnezeului nostru nu trebuie sã fie întrebuinþatã lucrând pentru
câºtigul nostru personal. Domnul Se adreseazã mai întâi pãrinþilor:
tatãlui ºi mamei. Nimeni din familie nu trebuie sã lucreze în ziua
Domnului: nici tata, nici mama, nici fiul, nici fiica, nici robul, nici
roaba, nici strãinul din casa noastrã. Toþi sunt datori în faþa lui
Dumnezeu sã se odihneascã ºi sã nu lucreze în ziua a ºaptea,
Sâmbãta. Aºa porunceºte Domnul! Toþi membrii familiei ºi toþi care
în vreun fel oarecare sunt în slujba familiei noastre, fie servitori sau
servitoare ºi chiar strãinii în slujba noastrã, sã se odihneascã în ziua
Domnului. Porunca trebuie þinutã în orice anotimp al anului. (Exodul
34:21). Cineva ar putea obiecta: „Bine, dar porunca e prea grea,
cine poate s-o þinã întocmai aºa?” Sã nu spunem asta! Dumnezeu
nu ne cere niciodatã ceva prea greu de îndeplinit! Sfântul Ioan
scrie: „Cunoaºtem cã iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea cã
iubim pe Dumnezeu ºi pãzim poruncile Lui. ªi poruncile Lui nu
sunt grele”. (1 Ioan 5:2–3). El, care a dat porunca cu privire la
Sabat, se va îngriji sã ne dea ºi ajutorul Sãu ca s-o putem pãstra.
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Lucrul important e sã voim, sã încercãm ºi sã ascultãm… Sã facem
tot ce putem. De rest, se îngrijeºte Dumnezeu. Mântuirea este
personalã. Dumnezeu va rãsplãti fiecãruia dupã fapta Sa. (2 Corinteni
5:10). Se întâmplã câteodatã în unele familii aºa cum a spus Domnul
Isus, ca cei care primesc învãþãturile Lui ºi þin poruncile Domnului,
sã aibã de vrãjmaºi chiar pe cei din casa lui. Dar noi trebuie sã
ascultãm ºi sã iubim pe Domnul mai mult decât pe oricine. (Matei
10:32–39). Ce bine ar fi dacã toþi ar crede, ar asculta ºi ar face ce
zice Dumnezeu! Dar nu toþi înþeleg la fel! Însã cei cu adevãrat
credincioºi sunt datori sã fie un bun exemplu ºi o luminã pentru cei
necredincioºi, fie în familia lor, fie în Comunitatea din care ei fac
parte. (Luca 12:49–53; Matei 5:14–16).
Potrivit exemplului dat nouã de Domnul Hristos, în ziua Sabatului
se cuvine însã sã facem bine acelora care sunt în suferinþe, în necazuri
sau bolnavi. Îngrijirea de cei bolnavi nu constituie cãlcare de Sabat.
Domnul Isus ne-a dat cel mai bun exemplu în respectarea Sabatului.
Dumnezeu aratã ºi motivul pentru care noi nu trebuie sã lucrãm
Sâmbãta. El zice:
„Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, marea
ºi toate câte sunt, iar în ziua a ºaptea s-a odihnit. De aceea a
binecuvântat Domnul ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o”..(Exodul 20:8–11).
Dumnezeu a lucrat la facerea cerurilor ºi a pãmântului timp de 6
zile. A început în ziua întâi – Duminica ºi a terminat în ziua a ºasea,
Vinerea. (Genesa 1:1–31). El ne spune sã facem ºi noi, copiii Lui
aºa cum a fãcut El. Începem lucrul în ziua întâi ºi sã-l terminãm în
ziua a ºasea. În tot cursul sãptãmânii trebuie sã avem în minte porunca
lui Dumnezeu (împreunã cu celelalte nouã), de a serba ziua Domnului
la timpul ei.
Ziua a ºasea a sãptãmânii — Vineri — se numeºte ºi ziua Pregãtirii.
În ziua aceasta trebuie fãcute toate pregãtirile pentru serbarea zilei
a ºaptea, Sâmbãta. „Domnul a poruncit aºa. Mâine este ziua de
odihnã, Sabatul închinat Domnului; coaceþi ce aveþi de copt, fierbeþi
ce aveþi de fiert, ºi pãstraþi pânã a doua zi dimineaþa.” (Exodul
16:23).
Potrivit Scripturii, ziua începe o datã cu apusul soarelui ºi se terminã
tot la apusul soarelui. „Aceasta sã fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de
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odihnã… din seara zilei … pânã în seara urmãtoare sã prãznuiþi
Sabatul vostru”. (Leviticul 23:32).
Aºa cum Dumnezeu ºi-a terminat lucrarea în ziua a ºasea a
sãptâmânii, sã ne-o terminãm ºi noi. La începerea zilei a ºaptea, o
datã cu apusul soarelui, Dumnezeu ªi-a rostit prin Cuvântul Sãu
binecuvântarea ºi sfinþirea Sa asupra acestei zile. Acelaºi cuvânt
dumnezeiesc, prin care toate s-au fãcut ºi se menþin pânã în ziua de
azi, a binecuvântat ºi a sfinþit ziua a ºaptea! Ziua a ºaptea, Sâmbãta,
de la începutul ºi pânã la sfârºitul ei, e un timp sfinþit ºi binecuvântat
de Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu planeazã asupra
acestei zile sfinte. Este deci o zi cu totul deosebitã de celelalte ºase
zile. Este ziua de odihnã a Domnului. Dumnezeu însuºi a
binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. (Genesa 2:2–3).
De aceea, noi oamenii suntem datori faþã de Dumnezeu, Creatorul
nostru ºi faþã de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Domnul Sabatului–
Cuvântul prin care s-au fãcut toate, sã sfinþim ºi sã deosebim ziua a
ºaptea, Sâmbãta, pe care Dumnezeu prin Isus Hristos ºi Duhul Sãu,
a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o la creaþiune.
Adevãraþii credincioºi ai lui Dumnezeu serbeazã Ziua Domnului
cu sfinþenie ºi odihnã sfântã, dar nu dorm în trândãvie. În Ziua
Domnului, Dumnezeu a pregãtit o hranã duhovniceascã pentru copiii
Lui, pentru poporul Sãu. În ziua Sabatului ei se adunã la fel cum se
adunau primii creºtini cu apostolii Domnului pentru serviciul divin,
pentru rugãciuni, pentru cercetarea împreunã a Sfintelor Scripturi ºi
pentru a-L lãuda pe Tatãl ceresc prin cântãri duhovniceºti.

Sabatul zilei a ºaptea, simbol
al odihnei veºnice
Sfântul apostol Pavel ne aratã cã eliberarea poporului Israel din
robia Egiptului prin Moise pentru a-l duce în Canaan, reprezintã un
simbol al eliberãrii tuturor credincioºilor din robia pãcatului prin Isus
Hristos, pentru a-i duce la locul odihnei mãreþe din Canaanul ceresc.
Însã trista experienþã trãitã de unii israeliþi, care în pustia spre Canaan
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au cãzut din cauza necredinþei, va fi împãrtãºitã ºi de alþii, care
împietrindu-ºi inima prin necredinþa lor în Isus, vor pieri ºi nu vor mai
intra în odihna Domnului Isus din ceruri. Apostolul avertizeazã: „Sã
luãm dar bine seama, ca, atâta vreme cât rãmâne în picioare
fãgãduinþa intrãrii în odihna Lui, nici unul din voi sã nu se pomeneascã
venit prea târziu. Cãci ºi nouã ni s-a adus o veste bunã ca ºi lor; dar
lor cuvântul care le-a fost propovãduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru
cã n-a gãsit credinþã la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcã am
crezut, intrãm în ‘odihna’, despre care a vorbit El, când a zis: ‘Am
jurat în mânia Mea, cã nu vor intra în odihna Mea!’ Mãcar cã lucrãrile
Lui fuseserã isprãvite încã de la întemeierea lumii. Cãci într-un loc a
vorbit astfel despre ziua a ºaptea: ‘Dumnezeu S-a odihnit în ziua a
ºaptea de toate lucrãrile Lui.’ ªi aici este zis iarãºi: ‘Nu vor intra în
odihna Mea!’. Deci, fiindcã rãmâne ca sã intre unii în odihna aceasta,
ºi pentru cã aceia cãrora li s-a vestit întâi vestea bunã n-au intrat în
ea, din pricina neascultãrii lor, El hotãrãºte din nou o zi: Astãzi —
zicând, în David, dupã atâta vreme, cum s-a spus mai sus: ‘Astãzi
dacã auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile!’ Cãci, dacã le-ar fi dat
Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu dupã aceea de o altã zi.
Rãmâne dar o odihnã ca cea de Sabat pentru poporul lui
Dumnezeu. Fiindcã cine intrã în odihna Lui, se odihneºte ºi el de
lucrãrile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrãrile Sale.” (Evrei
4:1–10).
Odihna ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu nu este
ziua Duminicii, cum vor sã interpreteze unii, ci este bucuria în Domnul,
uºurarea sufleteascã, odihna în Isus. Cei care doresc sã aibã parte
de Domnul sus, trebuie sã aibã mai întâi parte cu El aici jos pe pãmânt,
primindu-L ca Mântuitor prin credinþã astãzi, fãrã întârziere, spre a
nu-ºi împietri inima prin înºelãciunea pãcatului.
Cei care-L primesc pe Isus ca Mântuitor personal, primesc ºi
odihna zilei a ºaptea a sãptãmânii, fiindcã Pavel spune: ‘Cine intrã în
odihna Lui’ (adicã Îl primeºte ca Mântuitor) ‘se odihneºte ºi el de
lucrãrile lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrãrile Sale.” Este ºtiut
cã Dumnezeu S-a odihnit în ziua a ºaptea, Sâmbãta. (Genesa 2:23).
Textul acesta, din Evrei 4:9, este tradus din textul original aºa:
„Deci dar rãmâne încã repaus de Sâmbãtã pentru poporul lui
Dumnezeu”.
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„Cãci cine a intrat în repausul Lui, acela s-a ºi repausat de lucrãrile
sale, dupã cum Dumnezeu de ale Lui. Sã ne mãrginim dar ca sã
intrãm în acel repaus, ca nimenea sã nu cadã în aceeaºi pildã a
neascultãrii.” (Vezi Biblia trad. de Dr. N. Nitzulescu 1911, Evrei
4:9)
Poporul lui Dumnezeu, compus din toþi credincioºii din toate
timpurile ºi din toate locurile, au ca zi de repaus ziua a ºaptea —
Sâmbãta, adicã ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ºi a
sfinþit-o la facerea lumii ºi în care chiar Dumnezeu S-a odihnit.

Avertizare profeticã pentru viitor
Porunca a patra din Legea lui Dumnezeu, care prevede þinerea
ca sãrbãtoare sãptãmânalã a zilei a ºaptea Sâmbãta, a fost schimbatã
nu de Dumnezeu ci de o putere omeneascã aºa cum era prezis:
(Daniel 7:25; 2 Tesaloniceni 2:1–12).
Credincioºii lui Dumnezeu din toate timpurile, cei dinainte ºi cei
dupã Domnul Hristos au þinut cu credincioºie Legea lui Dumnezeu,
ºi în cadrul ei au þinut ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã ziua a ºaptea,
Sâmbãta binecuvântatã ºi sfinþitã de Dumnezeu de la facerea lumii.
Ei au avut mult de suferit din partea acelora care n-au cunoscut pe
Dumnezeu ºi chiar ºi din partea acelora care, deºi au avut pretenþia
cã-L cunosc, nu I-au slujit cu adevãrat. Domnul Hristos a spus: „Au
sã vã dea afarã din sinagogi: ba încã, va veni vremea când oricine vã
va ucide, crezând cã va aduce o slujbã lui Dumnezeu. ªi se vor purta
astfel cu voi, pentru cã n-au cunoscut nici pe Tatãl, nici pe Mine.
V-am spus aceste lucruri, pentru ca atunci când le va veni ceasul sã
se împlineascã, sã vã aduceþi aminte cã vi le-am spus…” (Ioan
16:1–4).
În cartea Apocalipsei, Dumnezeu a descoperit viitorul Bisericii
Sale. El a vãzut în viitor lupta cea mare dusã între credincioºii
adevãraþi ai lui Dumnezeu care pãzeau (þineau) poruncile lui
Dumnezeu ºi între aceia care nu le pãzeau.
Balaurul din Apocalipsa este anticristul, cu caracter ºi spirit de
fiarã. „I s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii, ºi sã-i biruiascã. ªi i s-a dat
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stãpânire peste orice seminþie, peste orice norod, peste orice limbã
ºi peste orice neam. ªi toþi locuitorii pãmântului i se vor închina, toþi
aceia al cãror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea
vieþii Mielului, care a fost junghiat.” (Apocalipsa 13:7–8).
„I s-a dat putere sã dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei sã
vorbeascã, ºi sã facã sã fie omorâþi toþi cei ce nu se vor închina
icoanei fiarei. ªi a fãcut ca toþi: mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi
ºi robi, sã primeascã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte, ºi
nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde, fãrã sã aibã semnul acesta,
adicã numele fiarei, sau numãrul numelui ei. Aci e înþelepciunea.
Cine are pricepere, sã socoteascã numãrul fiarei. Cãci este un numãr
de om. ªi numãrul ei este: ºase sute ºaizeci ºi ºase.” (Apocalipsa
13:15–18).
Cine este aceastã fiarã care poartã nume de om ºi are numãrul
666? ªi în ce constã semnul ei pe care cautã sã-l punã cu forþa pe
mâna dreaptã sau pe frunte, iar aceia ce nu vor dori sã-l primeascã
sã fie omorâþi?
Tiara (coroana) papalã, e formatã din trei coroane suprapuse,
împodobitã cu diamante în amintirea a trei regi arieni doborâþi în
luptele avute cu ei: regele Herulilor, cel al Ostrogoþilor ºi cel al
Vandalilor (508–538). La anul 538, Papa a fost recunoscut oficial ca
ºef al Bisericii creºtine universale. Între altele, papa îºi dã titlul de:
VICARIVS FILII DEI, cuvinte care înseamnã: Locþiitorul
Fiului lui Dumnezeu!
Se ºtie cã unele litere din alfabetul latin au o valoare numericã.
Astfel, I=1; II=2; V=5; X=10; L=50; C=100; M=1000 etc. Cele trei
cuvinte au ºi ele o însemnãtate ºi dau la ivealã dezlegarea numãrului
fiarei apocaliptice:
V I CARI VS F I L I I
DEI
5 + 1+ 100 + 1+5 + 1+50+1+ 1 + 500 + 1 = 666
Cunoaºtem acum persoana care a dus, duce ºi va duce încã rãzboi
contra celor care înþeleg sã pãzeascã poruncile lui Dumnezeu
neschimbate, ºi care nu acceptã sã calce poruncile din Legea lui
Dumnezeu chiar dacã ar fi sã moarã… Dar în ce constã oare semnul
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ei, pe care vrea cu orice chip sã-l punã pe fruntea ºi pe mâna tuturor
oamenilor?
Dumnezeu, Creatorul cerurilor ºi al pãmântului, a binecuvântat ºi
a sfinþit ziua a ºaptea – Sâmbãta – ca zi de sãrbãtoare ºi odihnã
sãptãmânalã. Aceasta este ziua Lui, ziua Domnului.
Sabatul zilei a ºaptea – zice Sfânta Scripturã – este semnul sfinþirii
dumnezeeºti. Dumnezeu a zis: „Sã nu care cumva sã nu þineþi
Sabatele Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi, ºi urmaºii voºtri,
un semn veºnic dupã care se va cunoaºte cã Eu sunt Domnul, care
vã sfinþesc. Sã þineþi Sabatul cãci el va fi pentru voi ceva sfânt…
Acesta va fi între Mine ºi copiii lui Israel, un semn veºnic; cãci în
ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, iar în ziua a ºaptea sa odihnit.” (Exodul 31:13-17; Ezechiel 20:12, 20).
Sãrbãtorirea zilei a ºaptea ca zi de odihnã în amintirea Dumnezeului
Creator, a deosebit în toate veacurile pe credincioºii lui Dumnezeu
de cei necredincioºi ºi de pãgânii care, necunoscând pe Dumnezeu,
se închinau naturii, soarelui ºi zeilor în cinstea cãrora serbau ziua
întâi a sãptãmânii – ziua soarelui.
Porunca lui Dumnezeu din Legea Sa sfântã spune: „Adu-þi aminte
de ziua Sabatului (sau ziua Sâmbetei, ziua de odihnã) ca s-o sfinþeºti
pe ea.” (Exodul 20:8-11).
„Fruntea” reprezintã mintea: porunca „adu-þi aminte de ziua
Domnului, ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti” este semnul lui Dumnezeu
pe fruntea credincioºilor Lui care îºi aduc aminte sã þinã ziua Lui
conform poruncii Lui.
„Mâna dreaptã” reprezintã odihna omului din ziua a ºaptea
binecuvântatã ºi sfinþitã de Dumnezeu conform poruncii Lui care
zice: … „Sã nu faci nicio lucrare în ea”…
„Semnul fiarei”, pe care omul acela cu caracter crud de fiarã
cautã sã-l punã cu forþa pe fruntea sau pe mâna dreaptã a tuturor
oamenilor sub ameninþarea pedepsei cu moartea, constã, ca ºi semnul
adevãratului Dumnezeu Creator, tot în o zi de sãrbãtoare, contrarã
adevãratei zile de sãrbãtoare, aleasã, binecuvântatã ºi sfinþitã de
Dumnezeu ca zi de odihnã ºi sãrbãtoare sãptãmânalã.
„Fiara”, spune profeþia, „sãvârºea semne mari, pânã acolo cã
fãcea chiar sã se pogoare foc din cer pe pãmânt în faþa oamenilor.
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ªi amãgea pe locuitorii pãmântului prin semnele pe care i se dãduse
sã le facã în faþa fiarei…” (Apocalipsa 13:13-14).
De aici rezultã cã trebuie sã aibã loc în omenire mai întâi o
puternicã amãgire a oamenilor prin semne mari satanice pânã acolo
cã va face sã cadã chiar ºi foc din cer în faþa oamenilor… Aceasta
este lucrarea de amãgire a lui Anticrist. (1 Ioan 1:18; 4:1-4;
2Tesaloniceni 2:1-13).
Va urma dupã aceea o asprã sentinþã de condamnare a tuturor
acelora care nu se închinã fiarei, adicã nu se supun poruncii ei, nu þin
ziua ei de sãrbãtoare. Nimeni nu va mai putea cumpãra sau vinde
dacã nu are semnul ei: ºi în final, dacã nu cedeazã, urmeazã moartea!
Dumnezeu a descoperit apostolului Ioan marea lucrare de
evanghelizare care urmeatã sã se îndeplineascã în ultimul timp, înainte
de venirea a doua oarã în mãrire a Domnului Hristos. El zice:
„ªi am vãzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o
Evanghelie veºnicã, pentru ca s-o vesteascã locuitorilor pãmântului,
oricãrui neam, oricãrei seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod. El
zicea cu glas tare:
‘Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a venit ceasul
judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul,
marea ºi izvoarele apelor!’ Apoi a urmat un alt înger, al doilea, ºi a
zis:
‘A cãzut, a cãzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adãpat
toate neamurile din vinul mâniei desfrânãrii ei!’ Apoi a urmat un
alt înger, al treilea, ºi a zis cu glas tare:
‘Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi primeºte semnul
ei pe frunte sau pe mânã, va bea ºi el din vinul mâniei lui
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; ºi va fi
chinuit în foc ºi în pucioasã, înaintea sfinþilor îngeri ºi înaintea
Mielului. ªi fumul chinului se suie în sus în vecii vecilor. ªi nici
ziua, nici noaptea n-au odihnã cei ce se închinã fiarei ºi icoanei
ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei!’
Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Isus”. (Apocalipsa 14:6-12)
Primul înger aduce Evanghelia la cunoºtinþa tuturor oamenilor.
Acesta simbolizeazã pe poporul pe care Dumnezeu a prezis cã ªi-l
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va ridica, pentru ca în mod credincios, sârguincios ºi sfânt, sã ducã
Evanghelia pânã la marginile pãmântului. Profetul Isaia numeºte acest
popor ‘dregãtor de spãrturi’ (Isaia 58:12), cel ce urma sã repare
spãrtura fãcutã în Legea lui Dumnezeu prin schimbarea Sabatului.
Solia aceasta cheamã pe locuitorii pãmântului sã-L onoreze pe
Dumnezeu, judecãtorul tuturor. ªi anume sã-L onoreze amintindu-ºi
cã El este Creatorul nostru ºi al întregului Univers; iar aceastã amintire
a Creaþiunii urmeazã sã fie doveditã în fapt prin respectarea acelei
zile rânduitã de Dumnezeu pentru aceasta, ziua Sabatului.
Îngerul al doilea proclamã cãderea Babilonului, a acelei puteri
care a încurcat lucrurile, schimbând legea lui Dumnezeu ºi obligând
pe oameni sã accepte aceastã schimbare, instituind o altã zi de
sãrbãtoare – Duminica – în locul celei rânduitã de Dumnezeu de la
Creaþiune, Sâmbãta.
Îngerul al treilea prezintã avertismentul pedepselor lui Dumnezeu
pentru cei ce se închinã fiarei ºi primesc semnul ei pe mânã ºi pe
frunte. (Apocalipsa 14: 9,10 ºi 16:2).
Chipul fiarei reprezintã un edict sau o lege persecutoare ce
urmeazã a fi decretatã chiar în viitorul foarte apropiat contra celor
ce þin toate poruncile lui Dumnezeu ºi respectã ziua Lui.
Pe cei credincioºi, Dumnezeu îi recunoaºte drept sfinþii Sãi: „Aici
este rãbdarea sfinþilor care pãzesc poruncile lui Dumnezeu!”
(Apocalipsa 14:12). ªi în altã parte stã scris:
„Atunci ºi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu
altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta, ºi a ascultat; ºi o carte
de aducere aminte a fost scrisã înaintea Lui, pentru cei ce se tem de
Domnul ºi cinstesc numele Lui. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oºtirilor;
Îmi vor fi o comoarã deosebitã, în ziua pe care o pregãtesc Eu. Voi
avea milã de ei cum are milã un om de fiul sãu, care-i slujeºte. ªi veþi
vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihãnit ºi cel rãu, dintre
cel ce slujeºte lui Dumnezeu ºi cel ce nu-I slujeºte.” (Maleahi
3:16.18)
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Din paradis
în Paradis
Z

iua a ºaptea, Sâmbãta, a fost instituitã de Dumnezeu, Creatorul
a toate, ca zi de odihnã ºi sãrbãtoare sfântã, o datã cu facerea lumii
în Paradis, ºi ea se va serba ºi în noul Paradis din ceruri.
Omul a pierdut fericirea de la început, în Paradis – prin
neascultare, cãlcând porunca sfântã dumnezeiascã. Dar bunul
Dumnezeu, în iubirea Lui cea mare faþã de omenire, a deschis o cale
de salvare care duce spre un nou Paradis în ceruri.
Dumnezeu a declarat cã va face un cer nou ºi un pãmânt nou,
mult mai frumos ºi mai mãreþ ca cel iniþial, cel vechi. „Cãci iatã, Eu
fac ceruri noi ºi un pãmânt nou; aºa cã nimeni nu-ºi va mai aduce
aminte de lucrurile trecute, ºi nimãnui nu-i vor mai veni în minte. Ci
vã veþi bucura ºi vã veþi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face.
Cãci voi preface Ierusalimul în veselie, ºi pe poporul Lui în bucurie.
Eu Însumi Mã voi veseli asupra Ierusalimului, ºi Mã voi bucura de
poporul Meu; nu se va mai auzi în el deacum nici glasul plânsetelor,
nici glasul þipetelor.” (Isaia 65:17-19).
Promisiunea aceasta sigurã ºi adevãratã a fost mereu repetatã
de Dumnezeu ºi fãcutã oamenilor prin servii Sãi profeþi. Domnul a
arãtat lui Ioan în viziune pe insula Patmos mãreþia ºi splendoarea
noului Ierusalim ceresc. El zice: „Apoi am vãzut un cer nou ºi un
pãmânt nou; pentru cã cerul dintâi ºi pãmântul dintâi pieriserã ºi
marea nu mai era. ªi eu am vãzut coborându-se din cer de la
Dumnezeu, cetatea sfântã, noul Ierusalim, gãtitã ca o mireasã
împodobitã pentru bãrbatul ei. ªi am auzit un glas tare, care ieºea din
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scaunul de domnie, ºi zicea: ‘Iatã cortul lui Dumnezeu cu oamenii!
El va locui cu ei, ºi ei vor fi poporul Lui, ºi Dumnezeu Însuºi va fi cu
ei. El va fi Dumnezeul lor. El va ºterge orice lacrimã din ochii lor.ªi
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici durere,
pentru cã lucrurile dintâi au trecut.’ Cel ce ºade pe scaunul de domnie
a spus: ‘Iatã eu fac toate lucrurile noi’. ªi a adãugat: ‘Scrie fiindcã
aceste lucruri sunt vrednice de crezut ºi adevãrate.’ (Apocalipsa
21:3-5).
Pãmântul nostru înnoit, va deveni centrul universului, pentru cã
Dumnezeu îºi va strãmuta locuinþa Sa din ceruri, aici pe pãmânt.
Pãmântul nostru, deºi este între micile planete ale universului, este
scump în ochii lui Dumnezeu, pentru cã aici a avut loc cea mai mare
dramã din univers: Fiul lui Dumnezeu ªi-a sacrificat viaþa Sa aici,
pentru a salva omenirea sortitã pieirii din cauza pãcatului!
Viaþa mântuiþilor pe Noul Pãmânt se va deosebi mult de viaþa de
acum trãitã pe pãmânt. Dumnezeu a spus cã acolo vor înceta pe
vecie durerile, suferinþele, plânsetele, lacrimile, pãcatul ºi moartea.
Acolo ne vom bucura nedespãrþiþi în veºnicie cu toþi ai noºtri iubiþi:
pãrinþi, fraþi, surori, copii, rude ºi prieteni, ºi cu toþi cei mântuiþi din
toate veacurile!
Da, Dumnezeu pregãteºte lucruri mãreþe copiilor Sãi iubiþi… Dupã
cum este scris: „lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a
auzit, ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile, pe care le-a
pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).
Multã ºi mare rãsplãtire vor avea toþi cei ce iubesc pe Dumnezeu
ºi fac voia Lui, þinând poruncile Lui! De aceea spunea Pavel: Eu
socotesc cã suferinþele din vremea de acum, nu sunt vrednice sã fie
puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie descoperitã faþã de
noi.” (Romani 8:18).

Ziua de sãrbãtoare în noul Paradis
Vor avea cei mântuiþi o zi de sãrbãtoare ºi în Noul Paradis? Da,
vor avea! Dumnezeu a spus prin profetul mesianic Isaia: „Cãci precum

76

cerul cel nou ºi pãmântul cel nou pe care le voi zidi – zice Domnul –
vor rãmânea înaintea Mea, aºa va dãinui de-a pururi neamul vostru
ºi numele vostru. ªi din lunã nouã în lunã nouã ºi din Sâmbãtã în
Sâmbãtã, vor veni toþi ºi se vor închina înaintea Mea – zice Domnul.”
(Isaia 66:22-23). (Biblia tradusã de preoþii profesori V. Radu ºi G.
Galaction, Bucureºti, 1938).
Sã nu punem la îndoialã cele descoperite nouã de Dumnezeu în
Cuvântul Sãu prin servii Sãi, sfinþii profeþi! Dumnezeu va face aºa
cum a spus ºi va fi aºa cum El a zis… Da, în Noul Paradis, sus în
ceruri ºi jos pe pãmântul înnoit, cei mântuiþi vor avea ca sãrbãtoare
în continuare ziua a ºaptea, ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o
la început în Paradis, când omul încã nu pãcãtuise. (Genesa 2:2-3).
Iatã, ce mare valoare are sã respectãm poruncile lui Dumnezeu ºi
ziua a ºaptea – Sâmbãta, ca zi de sãrbãtoare sãptãmânalã, aºa cum
a zis Dumnezeu!
„Cerurile au fost fãcute prin Cuvântul Domnului ºi toatã oºtirea
lor prin suflarea gurii Lui. Cãci El zice, ºi se face; porunceºte ºi ce
porunceºte ia fiinþã.” (Psalmii 33:6, 9).
„Iar cerurile ºi pãmântul de acum”, spune Petru, „sunt pãzite ºi
pãstrate, prin acelaºi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecatã ºi de
pieire a oamenilor nelegiuiþi… Dar noi, dupã fãgãduinþa Lui, aºteptãm
ceruri noi ºi un pãmânt nou, în care va locui neprihãnirea. De aceea,
siliþi-vã sã fiþi gãsiþi înaintea Lui fãrã prihanã, fãrã vinã, ºi în pace.”
(1 Petru 3:13-14).
Evanghelistul, apostol ºi profet Ioan, mãrturiseºte de asemenea
câte ceva din descoperirile fãcute lui de Domnul în viziune pe insula
Patmos, zicând: „ªi mi-a arãtat un râu cu apa vieþii, limpede ca cristalul
care ieºea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu ºi al Mielului. În
mijlocul pieþii cetãþii, ºi pe cele douã maluri ale râului, era pomul
vieþii, rodind douãsprezece feluri de rod, ºi dând rod în fiecare lunã;
ºi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi
nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de Domnie al lui Dumnezeu
ºi al Mielului vor fi în ea, robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faþa Lui,
ºi Numele Lui va fi pe frunþile lor.” (Apocalipsa 22:1-4).
În viaþa cea veºnicã din Împãrãþia lui Dumnezeu, cei mântuiþi vor
studia mereu taina Dumnezeirii, taina zidirii Universului, taina binelui
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ºi a rãului, taina întrupãrii Domnului, taina suferinþelor, morþii ºi învierii
Domnului Hristos pentru mântuirea noastrã ºi multe alte taine, pe
care acum nu le pricepem decât parþial. „Acum, vedem ca într-o
oglindã, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faþã în faþã. Acum,
cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaºte deplin… Acum dar rãmân
acestea trei: credinþa, nãdejdea ºi dragostea; dar cea mai mare este
dragostea.” (1 Corinteni 13:12-13).
Adevãraþii credincioºi ai Domnului care ºi-au pregãtit viaþa pe
pãmânt, vor vedea cu ochii lor lucrurile crezute, sperate ºi iubite de
ei. Da, vom vedea cu ochii noºtri faþa iubitorului nostru Pãrinte ceresc
ºi a mult iubitului nostru Mântuitor Isus Hristos! Aceastã nãdejde ºi
încredere a avut-o ºi dreptul Iov, care mãrturisea în durerile sale:
„Dar ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este viu, ºi cã se va ridica la
urmã pe pãmânt. Chiar dacã mi se va nimici pielea, ºi chiar dacã nu
voi mai avea carne, voi vedea totuºi pe Dumnezeu. Îl voi vedea
ºi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, ºi nu ai altuia. Sufletul
meu tânjeºte de dorul acesta înãuntrul meu.” (Iov 19:25-27).
Apostolul Pavel vorbeºte despre importanþa credinþei în lucrurile
nevãzute dar fãgãduite de Dumnezeu, Cel care nu minte, ºi care
este în stare sã facã totul aºa cum El a spus. (Evrei 2:1-6). El
aminteºte o mulþime de bãrbaþi credincioºi, care prin credinþã au
luptat, au sperat ºi au biruit. (Evrei 11:33-40). Aceºti credincioºi se
considerau strãini ºi cãlãtori pe acest pãmânt. „În credinþã au murit
toþi aceºtia, fãrã sã fi cãpãtat lucrurile fãgãduite: ci doar le-au vãzut
ºi le-au urat de bine de departe, mãrturisind cã sunt strãini ºi cãlãtori
pe pãmânt. Cei ce vorbesc în felul acesta, aratã desluºit cã sunt în
cãutarea unei patrii. Dacã ar fi avut în vedere pe aceea din care
ieºiserã, negreºit cã ar fi avut vreme sã se întoarcã în ea. Dar doreau
o patrie mai bunã, adicã o patrie cereascã. De aceea lui Dumnezeu
nu-i este ruºine sã se numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a pregãtit o
cetate.” (Evrei 11:13-16).
Unii oameni se întreabã ºi azi: va mai fi mult pânã sã moºtenim
scumpele fãgãduinþe? La aceastã întrebare, Sfântul apostol Pavel
rãspunde cu toatã siguranþa astfel: „Încã puþinã, foarte puþinã vreme,
ºi Cel ce vine va veni ºi nu va zãbovi.” (Evrei 10:37). Iar sfântul
apostol Petru, arãtând ºi motivul întârzierii Domnului, de asemenea
spune: „Domnul nu întârzie în împlinirea fãgãduinþei Lui, cum cred
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unii; ci are o îndelungã rãbdare pentru voi, ºi doreºte ca nici unul sã
nu piarã, ci toþi sã vinã la pocãinþã.” (2 Petru 3:9).
Noi însã, încrezãtori pe deplin în Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta
Scripturã, sã aºteptãm cu mult dor a doua Sa venire, când va
restatornici împãrãþia Sa cea veºnicã aºa cum a fost în paradisul de
la început, când Dumnezeu a binecuvântat ºi a sfinþit ziua a ºaptea…
Împlinirea profeþiilor ºi a semnelor timpului ne îndreptãþesc sã credem
cã suntem foarte aproape de acest mare eveniment. (Matei 24:114, 30-35). Suntem aproape de împlinirea a ºase mii de ani de la
facerea lumii noastre, conform raportului biblic. Apocalipsa vorbeºte
despre un mileniu, adicã o perioadã de o mie de ani, pe care cei
credincioºi mântuiþi o vor petrece cu Domnul Isus, sus în ceruri,
mileniu ce va începe la arãtarea în mãrire a Domnului Hristos ºi
întâia înviere a drepþilor. (Apocalipsa 20:1-13).
Toþi credincioºii mântuiþi ai Domnului care au slujit cu credincioºie,
sinceritate ºi devotament Domnului, vor fi pãrtaºi cu El ºi în Împãrãþia
Lui. Dumnezeu va permite din nou celor mântuiþi sã meargã ºi sã
mãnânce din pomul vieþii din Paradis, care va rodi de douãsprezece
ori pe an. În fiecare lunã nouã, va da un rod nou. Deºi anii veºniciei nu
au sfârºit, timpul va fi împãrþit de Dumnezeu în sãptãmâni ºi luni, aºa
cum stã scris. În fiecare lunã nouã, aleºii mântuiþi ai Domnului vor
merge ºi vor mânca din rodul cel plãcut al pomului vieþii. ªi în fiecare
zi de Sabat, adicã în fiecare a ºaptea zi, vor merge ca sã se închine
înaintea Domnului Dumnezeu. (Isaia 66:22-23).
Iubite cititor, doreºti sã fi împreunã cu cei mântuiþi în Împãrãþia
lui Dumnezeu, ºi sã te bucuri de minunile pe care Domnul a spus cã
le va face pentru copiii Lui credincioºi? Dacã da, hotãrãºte-te azi,
chiar acum sã fi printre cei aleºi! (2 Corinteni 6:1-2; Evrei 3:7-8,13).
Crede în Dumnezeu, crede în Domnul Hristos ºi cautã sã faci voia
Lui! Pãstreazã poruncile Lui ºi pãstreazã cu sfinþenie ziua Lui,

Sâmbãta, adevãrata zi de odihnã!
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