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1 

Ai grijă să nu ți se întâmple și ție. 

 
2 

În jurul anului 350 î.Hr., filosoful grec, Aristotel, a spus că 
păianjenul are șase picioare. Pentru următoarele 20 de secole, 
lucrul acesta a fost acceptat ca fapt. Nimeni nu s-a obosit să 
numere că, de fapt, păianjenii au opt picioare!  

3 

Alte mituri au avut o influență mai importantă. La sfârșitul 
secolului al 18-lea doctorii credeau că boala poate fi tratată prin 
eliberarea de sânge – lâsând sângele să se scurgă din trupul 
pacientului. Primul președinte al Statelor Unite, George 
Washington, a murit după ce doctorii au lăsat aproape doi litri de 
sânge să se scurgă din venele sale, pentru că avea roșu în gât. 

4 

Oare este posibil ca un mit religios să se fi strecurat în biserica 
creștină? Este oare posibil că avem de-a face cu ceva mult mai 
important decât cele șase sau opt picioare ale păianjenului?  
La ultima întâlnire, am descoperit că a șaptea zi a săptămânii, 
Sâmbăta, este adevăratul Sabat al lui Dumnezeu. Cu toate acestea 
milioane de oameni se închină în prima zi a săptămânii, crezând că 
aceasta este Sabatul biblic. Exact așa cum timp de 2000 de ani, 
toate manualele au spus, în mod greșit, că păianjenul are șase 
picioare, milioane de oameni au acceptat mitul cu privire la Sabat.  
Motivul pentru ca participi la această serie de prezentări biblice 
este că inima ta tânjește după adevăr, așa e? Vrei să știi ce are de 
spus cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singura 
călăuză sigură pentru viețile noastre. 

 
5 

Am învățat că Dumnezeu ne-a dăruit o zi specială în fiecare 
săptămână – ziua Sabatului – în care ne închinăm Lui și ne aducem 
aminte de El ca fiind Creatorul nostru. 
Am învățat că Sabatul nu este orice zi, ci ziua a șaptea a 
săptămânii. Și am învățat că Sabatul va fi păzit și după ce această 
lume se va sfârși și vom fi în ceruri cu Creatorul nostru. 
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6 

Biblia, de la un capăt la altul, mărturisește că Dumnezeu a stabilit 
Sabatul și că ziua Sabatului este ziua a șaptea a săptămânii. 
Și nicăieri în Biblie, Dumnezeu nu dă vreun semn că El a schimbat 
ziua de închinare și odihnă – semnul dintre El și poporul Său. 
Să revedem pentru un moment ce am găsit în aceste mesaje pe care 
le-am aflat studiind Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
7 

După ce Dumnezeu a creat Pământul și pe om, El a creat Sabatul 
ca un memorial al creațiunii Sale în ziua a șaptea a primei 
săptămâni și apoi de-a lungul întregii istorii. 

 
8 

Când Dumnezeu a scris legea Sa pe muntele Sinai, El a pus în 
inima acestor porunci, porunca Sabatului. 

 
9 

Cu privire la aceste porunci, Dumnezeu a spus poporului prin 
Moise că nu au voie nici să adauge și nici să scoată nimic din ele. 

 
10 

(Text: Deuteronom 4:2) 
Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi 
nimic din ele,  
 

 
11 

ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, aşa cum 
vi le dau eu. 
Deuteronom 4:2.  
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12 

Isus Însuși a arătat aceeași hotărâre de a înălța Legea pe care El o 
dăduse pe muntele Sinai. El le-a spus oamenilor în cuvântarea de 
pe Muntele Fericirilor că nu a venit ca să schimbe nimic din lege, 
ci să o împlinească. 

 
13 

(Text: Matei 5:17-19) 
Să observăm cuvintele Sale: Să nu credeţi că am venit să stric 
Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 
 

 
14 

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

 
15 

nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să 
se fi întâmplat toate lucrurile. 
 

 
16 

Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste 
porunci şi va învăţa pe oameni aşa 
 

 
17 

va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor ... 
Matei 5:17-19. 
  

 
18 

Isus Însuși a demonstrat prin exemplul Său că voia să cinstească 
această zi pe care El și Tatăl au sfințit-o în prima săptămână a 
istoriei lumii acesteia. 
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19 

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

 
20 

în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. 
Luca 4:16. 
 

 
21 

Când liderii religioși i-au acuzat pe ucenicii lui Isus că au călcat 
Sabatul, Isus a spus că el era Domnul acelei zile.  

 
22 

(Text: Marcu 2:27, 28) 
Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; 
 

 
23 

aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului. 
Marcu 2:27, 28. 
 

 
24 

Nu numai că Isus a cinstit ziua Sabatului, ci El le-a mai spus 
ucenicilor Săi să se roage ca să poată păzi ziua Sa cea sfântă în 
viitor. 
 

 
25 

(Text: Matei 24:20) 
Găsim această afirmație în Matei 24:20: Rugaţi-vă ca fuga 
voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. 
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26 

Isus vorbește aici despre fuga urmașilor Săi din Ierusalim, cu puțin 
timp înainte de distrugerea sa de către Romani în anul 70 d.Hr. 

 
27 

Chiar dacă Biblia ar fi singura noastră sursă de informații, tot am 
putea fi în stare să determinăm care zi a săptămânii este ziua a 
șaptea, sau Sabatul. 
Întorcându-ne la relatarea răstignirii, cartea lui Luca rezumă 
evenimentele acelui sfârșit de săptămână în felul următor: 

 
28 

(Text: Luca 23:54-56; 24:1) 
După ce Isus a murit pe cruce vineri, Biblia spune că: 
Era Ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului. 
 

 
29 

Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, 
au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 
 

 
30 

s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua 
Sabatului, s-au odihnit, după Lege. 
 

 
31 

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu 
ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă  
 

 
32 

şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. 
Luca 23:54-56; 24:1. 
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33 

Majoritatea lumii creștine sărbătorește ceea ce se cheamă Vinerea 
Mare, în cinstea morții lui Hristos. 
Apoi, sărbătoresc Duminica Paștelui, în cinstea învierii lui Hristos. 

 
34 

Biblia ne spune că ziua dintre ele este Sabatul, “după lege.” 

 
35 

Chiar dacă Luca a scris aceste cuvinte la mulți ani după răstignire, 
el încă se referă la duminica, numind-o “prima zi a săptămânii” și 
el încă numește ziua a șaptea, “Sabatul.” 
Raportul biblic face o distincție clară între aceste două zile. 

 
36 

De fapt, apostolii au continuat să se închine și să predice în 
Sabatul zilei a șaptea pentru mulți ani după cruce. 

 
37 

(Text: Fapte 13:14, 42, 44) 
Biblia spune că Pavel și însoțitorii săi, când au vizitat Antiohia ... 
în ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. 
 

 
38 

(Text: Fapte 13:42) 
Apoi, când au ieşit afară,  
 

 
39 

neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre 
aceleaşi lucruri. 
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40 

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
Fapte 13:42, 44. 
Era obiceiul lui Pavel să se închine în sinagogă în fiecare Sabat: 

 
41 

(Text: Fapte 18:4) 
Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe 
iudei şi pe greci.  
Fapte 18:4. 
Potrivit acestor versete biblice, putem observa foarte clar că nu 
există dovezi că Hristos sau ucenicii Săi au schimbat ziua de 
închinare. Nu există nimic în Biblie care să justifice o asemenea 
schimbare! 

 
42 

Nici unul dintre scriitorii Noului Testament nu au scris nimic 
despre vreo schimbare a zilei Sabatului! 
Dacă o asemenea schimbare monumentală ar fi avut loc, ar fi fost 
menționată pe prima pagină a fiecărei cărți a Noului Testament. 

 
43 

(Text: Psalmi 89:34) 
Nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe 
buzele mele. 
Psalmi 89:34.  
Dumnezeu nu Și-a schimbat Legea și nimeni nu are dreptul să 
strice Legea lui Dumnezeu. 
Mai mulți teologi din diferite religii care păzesc duminica 
recunosc lucrul acesta. 

 
44 

Cardinalul James Gibbons scria la un moment dat:  
"Putem citi Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, dar nu 
vom găsi nici măcar un rând care să autorizeze sfințirea 
duminicii. 
 

 
45 

Scripturile impun păzirea sâmbetei ca zi de închinare.” 
Credința părinților noștri, p. 111, 112 
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46 

Clovis G. Chappell, methodist ca religie, subliniază același lucru 
când spune: “Motivul pentru care păzim prima zi în loc de ziua 
a șaptea nu se întemeiază pe nici o poruncă. 
 

 
47 

În zadar vom cerceta Scripturile pentru a găsi autoritatea pe 
baza căreia ziua a șaptea a săptămânii a fost schimbată cu 
prima zi.” 
  – Zece reguli pentru viață. p. 61. 
 

 
48 

Nu există nici un verset biblic care să spună că Hristos sau ucenicii 
Săi au păzit vreo altă zi sau le-au spus altora să facă aceasta! 
“Și atunci cum a început păzirea duminicii?” ai putea întreba. 

 
49 

De la Socrate Scholasticus, un istoric din secolul al cincelea, aflăm 
că: Aproape toate bisericile din întreaga lume sărbătoresc 
sfintele taine (Cina Domnului) în fiecare zi de Sabat,  
 

 
50 

dar creştinii din Alexandria şi la Roma, au încetat să facă 
aceasta, pe temeiul unei oarecare tradiţii.” 
  – Ecclesiastical History, citat de C. B. Haynes în De la sâmbătă la 
duminică, p. 35. 
 

 
51 

Alți istorici afirmă că multe grupări religioase au păzit Sabatul 
zilei a șaptea în timpul Evului Mediu, iar practica este foarte bine 
documentată în timpurile moderne de către creștini din întreaga 
lume. 

 
52 

Mulți istorici ai bisericii plasează începutul acestei schimbări 
graduale undeva între anul 70 d.Hr. și 135 d.Hr., datele când două 
revolte violente și sângeroase ale evreilor au fost zdrobite de către 
romani. 
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53 

Această ostilitate crescândă a romanilor împotriva iudeilor, 
împreună cu conflictul dintre iudei și creștini, a încurajat apariția 
unui întreg curent de literatură antisemite, care, în schimb, a creat 
un puternic sentiment antisemit în întreg Imperiul Roman. 
Creștinii au devenit din ce în ce mai sensibili în ceea ce privește 
identificarea lor cu iudeii. 
De vreme ce păzirea Sabatului i-ar fi identificat ușor cu iudeii, 
mulți creștini au început să minimalizeze obligațiile Sabatului. 

 
54 

Indicii convingătoare (sugerează) că păzirea duminicii a fost 
introdusă la momentul acesta ca legată de duminica Paştelui,  

 
55 

ca o încercare de a lămuri autorităţile romane cu privire la 
deosebirea dintre Creştinism şi Iudaism. Ibid., p. 237. 
 

 
56 

Având în vedere aceste lucruri, este de înțeles de ce creștinii care 
trăiau în capitala Imperiului Roman au deschis drumul în a se 
disocia de păzitorii Sabatului. 
Aceștia se aflau în locul în care această ostilitate era cea mai 
puternică.  

 
57 

Este de înțeles, în special, că ei au vrut să se depărteze de păzirea 
Sabatului, care era disprețuit de romani, mai ales prin prisma 
faptului că biserica din Roma era compusă în mod predominant de 
neamuri, care se convertiseră de la păgânism. 

 
58 

(Text: Romani 11:13) 
Este interesant de observat cum se adresează Pavel bisericii din 
Roma: V-o spun vouă, neamurilor …  
Romani 11:13. 
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59 

Acești creștini, convertiți recent de la păgânism, nu erau atât de 
legați de păzirea Sabatului așa cum erau creștinii evrei, care 
păziseră Sabatul dintotdeauna. 

 
60 

Dar de ce a fost aleasă duminica și nu orice altă zi a săptămânii? 
O întrebare foarte bună. 
Păgânii din Imperiul Roman fuseseră închinători ai soarelui pentru 
multă vreme, sărbătorind ziua duminicii ca ziua soarelui. 

 
61 

Ba mai mult, împărații romani se reprezentau pe ei înșiși ca zeul 
soare, împrimând emblema soarelui pe monede și pe clădiri și 
cerând închinarea supușilor lor. Unii teologi cred că biserica a 
văzut un avantaj în compromisurile făcute cu păgânismul. 
Adoptând câteva obiceiuri păgâne, biserica ar fi putut converti mai 
ușor păgânii la creștinism, iar aceștia s-ar fi simțit mai confortabil 
în biserică. 
De asemenea ar fi fost în beneficiul imperiului pentru că ar fi unit 
aceste două categorii de supuși sub o singură religie. 

 
62 

Secole de-a rândul, duminica a fost sărbătorită nu ca o zi sfântă, ci 
ca o sărbătoare. 
Mai târziu, ambele zile au fost serbate ca zile sfinte. 

 
63 

Constituția Apostolică, spune următoarele în capitolul 23: 
Creștinii nu au fost singurii care au devenit din ce în ce mai 
neglijenți cu credința lor ajungând treptat să o compromită. 
 

 
64 

Biserica Apostolică fusese curată și statornică, dar, o dată cu 
generația a doua și a treia de creștini, 
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65 

putem observa apariția compromisului și a apostaziei. Aceasta 
a început să afecteze puritatea bisericii. 

 
66 

Alunecarea în acest compromis a fost precipitată de prima lege 
civilă a duminicii dată de împăratul roman, Constantin, pe 7 
martie, 321 d.Hr. 

 
67 

Cât era încă păgân, el a dat următoarea lege: “În venerabila 'Zi a 
Soarelui' magistraţii şi poporul care locuieşte în cetăţi să se 
odihnească şi toate atelierele să fie închise.  
 

 
68 

Cu toate acestea, la ţară, persoanele angajate în lucrări 
agricole îşi pot continua muncile în mod liber fără să încalce 
legea.” 
Istoria Bisericii Creștine, ed. 1902, v. 3, p. 380. 

 
69 

Următorul pas în integrarea păzirii duminicii în creștinism a fost 
luat de biserica Romei la Conciliul din Laodiceea. 
Aici a fost dată prima lege religioasă cu privire la păzirea 
duminicii. 

 
70 

În anul 325, episcopul Romei, Silvestru, a schimbat denumirea 
primei zile a săptămânii, intitulând-o Ziua Domnului.  

– Historia Ecclesiastica, p. 739. 
La un alt Conciliul din Laodiceea, ținut în 364, a fost dată 
următoarea lege:  

 
71 

Creştinii să nu iudaizeze (păzească Sabatul), nefăcând nimic în 
ziua Sâmbetei . . . ci să lucreze în această zi;  
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72 

dar să cinstească în mod deosebit ziua Domnului şi, pentru că 
sunt creştini, dacă este posibil,  
 

 
73 

să nu lucreze în ziua aceea. 
    – O istorie a conciliilor bisericești, vol. 2, p. 316. 
 

 
74 

În ciuda acestor lucruri, creștinii încă mai păzeau Sabatul în 
secolul al șaselea, astfel că Papa Grigore i-a denunțat ca fiind  

 
75 

profeţi ai lui Antihrist pe aceia care susțineau că nu ar trebui 
să se facă nici o lucrarea în ziua a șaptea.” 
   – Legea Duminicală, citat în C. B. Haynes, De la Sabat la 
duminică, p. 43. 
 

76 

Țineți minte că Biblia nu era în vremea aceea disponibilă pentru 
toată lumea așa cum este acum. 
Doctrinele erau transmise pe cale orală până când laicii cu greu 
mai puteau distinge între Scriptură și tradiție. 

 
77 

Cei mai mulți oameni cunoașteau foarte puțin despre adevăr așa 
cum a fost el învățat de Hristos și ucenicii Săi. 
 

 
78 

Au trecut secole, și a izbucnit Reforma Protestantă, punând la 
îndoială multe din ritualurile și tradițiile care înlocuiseră 
învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. 



12 – Milioan înșelați de un mit (Duminica, falsul Sabat) 

 
 

13 

 
79 

Strigătul reformei era: “Biblia și numai Biblia ca singura regulă de 
credință.” 

 
80 

Mulți, precum Huss și Ieronim, au plătit pentru credincioșia lor 
față de Biblie cu arderea pe rug! 

 
81 

Și totuși, adevărul despre Sabat a rămas aproape total necunoscut, 
ascuns sub secole întregi de tradiție. 
Puțini au examinat Scripturile cu atenție pentru a descoperi ce 
învăța ea. 
Majoritatea a acceptat ceea ce li se transmisese din generație în 
generație, fără să se întrebe dacă era adevăr sau ficțiune.  

 
82 

Uneori, oamenii acceptă diferite lucruri fără a le pune la îndoială. 
De secole, majoritatea oamenilor accepta că pământul era centrul 
universului. Ei credeau că soarele și toate planetele se învârteau în 
jurul pământului. 
Însă Copernic, folosindu-și rațiunea, a pus la îndoială acest mit. 
El a spus: “Soarele, și nu pământul, este centrul universului.” Știi 
cine i s-a opus cel mai mult? Liderii bisericii și învățătorii 
religioși.  Ei au strigat: “Nu poți schimba cerurile lui Dumnezeu.” 
Desigur, Copernic nu schimba cerurile lui Dumnezeu. El nu făcea 
altceva decât să dea pe față tradiția veche care nu avea o temelie 
științifică solidă. Copernic descoperea oamenilor adevărul. 
Chiar dacă un lucru este crezut de foarte mult timp, aceasta nu îl 
face automat și adevărat. Cum a fost schimbat Sabatul? Să 
ascultăm următoarele declarații uimitoare făcute de autori catolici, 
a căror biserică a condus schimbarea de la Sabat la duminică. 

 
83 

Cu mai bine de o mie de ani înainte de a exista vreun 
protestant, Biserica Catolică, în virtutea misiunii ei divine,  
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84 

a schimbat ziua Sabatului de la sâmbătă la duminică.  
  – Sabatul Creștin, p. 16. 
 

 
85 

În Catehismul convertirii găsim următoarele întrebări: 
Î: Care este ziua Sabatului? 
 

 
86 

R: “Sabatul este ziua a șaptea.” 
 

 
87 

Î: Și atunci de ce păzim duminica în loc de sâmbătă? 
 

 
88 

R: “… pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea 
sâmbetei asupra duminicii.” 
Această schimbare a fost făcută la Conciliul din Laodiceea, în anul 
336 d.Hr. 

 
89 

Ai putea întreba, însă, de ce a făcut Biserica Catolică această 
schimbare, după cum ea însăși declară deschis? 
Răspunsul se găsește, în parte, în autoritatea pe care Biserica 
Catolică îl conferă tradiției. 
 

 
90 

Una dintre divergențele dintre Protestanți și Catolici din primele 
zile ale Reformei a fost asupra autorității tradiției bisericii. 
Când Martin Luther a declarat că trebuie să urmeze Biblia și 
numai Biblia, el a pus la îndoială multe dintre instituțiile Bisericii 
Catolice care erau bazate exclusiv pe tradiție. 
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91 

De fapt, Conciliul din Trent a fost convocat exact pentru a se 
decide care este poziția pe care Biserica Catolică ar trebui să o ia 
asupra tradiției și a relației ei cu Biblia. 
În cele din urmă, dilema a fost soluționată. 
Să remarcăm felul în care H.H. Holzman rezumă discurul care a 
înclinat balanța: 

 
92 

În cele din urmă, la ultima şedinţă, pe optsprezece ianuarie, 
1562, orice ezitare a fost abandonată:  
 

 
93 

Arhiepiscopul de Reggio a rostit o cuvântare în care a declarat 
în mod deschis că tradiţia se afla mai presus de Scriptură.  
         – Canonul și Tradiția, p. 263. 
Această acceptare a tradiției ca temelia doctrinelor bisericii nu este 
sprijinită de Biblie. 

 
94 

Vă aduceți aminte întrebarea pe care le-a adresat-o Isus liderilor 
religioși din vremea Sa? 
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(Text: Matei 15:3, 9) 
El a întrebat: ... Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în 
folosul datinei voastre? 
 

 
96 

Și, apoi, a adăugat: Degeaba Mă cinstesc ei învăţând ca 
învăţături nişte porunci omeneşti. 
Matei 15:3, 9. 
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Observați care este problema? 
Nu e doar o chestiune de zile și de numere. 
Este vorba de problema problemelor! 
Pe cine urmezi? Pe Hristos și Biblia sau tradițiile omenești? 
Aceasta este adevărata problemă!  
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Să ne întreptăm acum de la sursele istorice la câteva din discuțiile 
moderne cu privire la schimbarea Sabatului. 
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Următoarea declarație este demnă de menționat: Biserica Catolică 
este cea care a hotărât că duminica trebuie să fie ziua de 
închinare pentru creştini, în onoarea învierii.  
 – Karl Keating, Catholicism și Fundamentalism, 1988, p. 38. 
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O altă declarație care ne va da serios de gândit provine din Saint 
Catherine Catholic Church Sentinel, din data de 21 mai, 1995. Ea 
spune: Probabil că lucrul cel mai îndrăzneț, schimbarea cea 
mai revoluționară pe care a făcut-o Biserica, a avut loc în 
primul secol. Ziua sfântă 
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Sabatul, a fost schimbat din ziua de sâmbătă la duminică … 
Nu conform vreunei instrucțiuni din Scriptură, ci prin 
conștiința Bisericii cu privire la propria putere ... 
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Cei care cred că Scripturile trebuie să fie singura autoritate, ar 
trebui să devină, în mod logic, adventişti de ziua a șaptea şi să 
păzească sâmbăta ca zi sfântă.  
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În profeția din Daniel 7, Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel că o 
entitate religioasă, “cornul cel mic” din Daniel 7:21, 25,  
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(Text: Daniel 7:25) 
... se va încumeta să schimbe vremurile şi legea ... 
CE PROFEȚIE UIMITOARE! 
Aici avem o predicție clară că o putere religioasă pământească 
avea să încerce să schimbe legea lui Dumnezeu. Este o singură 
poruncă printre cele zece care vorbește despre timp, și aceasta este 
porunca Sabatului. 
Dar profețiile mai prezic și faptul că nu toți vor urma aceste tradiții 
religioase. Va exista un popor pregătit pentru venirea lui Isus care 
își va aduce aminte de poruncile Sale. Ei sunt descriși în felul 
următor: 
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(Text: Apocalipsa 14:12) 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Apocalipsa 14:12. 
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E de la sine înțeles că aceia care vor avea credința lui Isus, vor și 
păzi poruncile Lui, datorită dragostei pentru Dumnezeu din inimile 
lor. 
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Într-adevăr, Dumnezeu ne cere SĂ NE ADUCEM AMINTE de El 
ca fiind Creatorul nostru prin păzirea zilei Sale celei sfinte. 
Noi ne arătăm credincioșia față de El dacă facem ceea ce ne cere 
El. 
Când cineva păzește sabatul omenesc, acea persoană ascultă de 
tradițiile omenești. 
Când descoperim voința lui Dumnezeu, este bucuria noastră să o 
urmăm. Pentru că, vedeți, totul se reduce la problema inimii 
noastre – o problemă a iubirii. 
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(Text: 1 Ioan 5:3) 
Biblia spune: Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele. 
1 Ioan 5:3. 
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Învățând poporul într-o zi, Isus le-a spus că nu toți cei ce predind 
că sunt creștini vor primi mântuirea. 
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(Text: Matei 7:21) 
Apoi a zis: “Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în 
Împărăţia cerurilor,  
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ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.” 
Matei 7:21. 
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Acest lucru este foarte clar. Dumnezeu îi cunoaste pe cei care sunt 
ai Săi uitându-Se la roadele vieții lor. 
Nu aceia care doar spun că Îi aparțin lui Dumnezeu, ci aceia care 
fac ceea ce El le-a spus să facă vor fi primiți în împărăția lui 
Dumnezeu. 
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Dacă Îl iubești, Îi vei permite să fie Cel ce îți conduce viața ca să 
poți face voia Sa. 
Când păzim Sabatul, nu doar că păzim porunca pe care Dumnezeu 
ne-a dat-o, dar noi și deschidem viețile noastre pentru a primi 
binecuvântări minunate. 
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Petrecând, în fiecare săptămână, această zi specială pentru a ne 
aduce aminte de Creatorul nostru și pentru a veni spre El, ajungem 
să Îl cunoaștem din ce în ce mai bine.  
Viața noastră este foarte ocupată în vremurile acestea.  
Fiecare pare că aleargă bezmetic tot timpul. 
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Atât de multe lucruri de făcut și atât de puțin timp pentru a le face. 
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În mijlocul acestei întregi forfote, alergări și stres, Dumnezeu ne 
invită să venim de o parte o zi în fiecare săptămână. 
El ne invită să petrecem această zi cu El – închinându-ne Lui, 
vorbind cu El, ascultând ceea ce ne zice El prin cuvântul Său, 
Biblia. 
Ce privilegiu – să petrecem o zi întreagă în fiecare săptămână 
cugetând și comunicând cu Cel care ne-a creat! 
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Plasatorii vă vor împărți cartonașele de decizi în momentele 
următoare. 
Dați-mi voie să vă prezint cât se poate de clar problema, prieteni. 
Pe de o parte avem adevărul – de cealaltă parte, tradiția. 
Pe de o parte avem Biblia – de cealaltă parte, învățăturile 
omenești. 
Pe de o parte avem poruncile lui Dumnezeu – de cealaltă, 
doctrinele omenești. 
Pe de o parte avem Sabatul – de cealaltă parte, avem duminica. 
Aceasta nu este o problemă de zile – este o problemă despre cine 
va face agenda vieții noastre. 
Cartonașul pe care îl veți primi acum vă va permite să cugetați la 
decizia voastră pentru Isus în seara aceasta. Vă invit să luați acest 
cartonaș, și pe măsură ce îl vom citi împreună, selectați, prin 
rugăciune, opțiunile care descriu cel mai bine ceea ce a pus Duhul 
Sfânt în inima voastră după ce am studiat acest subiect pentru 
ultimele două seri. 
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În primul rând, aș dori să știu dacă subiectul din seara aceasta a 
fost clar. Prima opțiune spune: “Este cât se poate de clar pentru 
mine că ziua a șaptea, sâmbăta, este Sabatul cel adevărat de care 
pomenește Biblia.” Dacă acest lucru este clar pentru tine, bifează 
această căsuță. 
A doua opțiune este “Dorința mea este să păzesc poruncile lui Isus 
și nu tradiția oamenilor.” Dacă aceasta este și dorința ta, indică 
lucrul acesta bifând cea de-a doua căsuță. 
A treia opțiune este “Vreau să mă bucur de toate binecuvântările 
aduse de păzirea Sabatului zilei a șaptea al lui Dumnezeu. Aleg să 
încep acum să păzesc ziua a șaptea ca o expresie a iubirii mele 
pentru Isus și doresc să petrec timp cu El.” Dacă aceasta este și 
dorința și decizia ta, indică aceasta prin bifarea acestei căsuțe. 

P

P

P

P
P
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Poate că unii dintre cei prezenți au de înfruntat obstacole în 
păzirea Sabatului, așa că în seara aceasta dorim vrem să ne rugăm 
special pentru voi. 
Poate că este o problemă la serviciu sau în familie. Dar, dacă 
dorești ca să ne rugăm, în seara aceasta și în serile următoare, 
special pentru situația ta, atunci selectează opțiunea “Aș dori să cer 
o rugăciune specială pentru provocările păzirii Sabatului.” 
Și, în cele din urmă, dacă încă mai ai întrebări fără răspuns pe 
acest subiect, indică lucrul acesta bifând ultima căsuță “Aș dori 
mai multe materiale de studiu asupra acestui subiect.” 
Asigură-te că ți-ai pus numele pe card și îl poți lăsa plasatorilor la 
ieșire [INSTRUCȚIUNILE POT VARIA ÎN FUNCȚIE DE 
SITUAȚIE]. În seara aceasta, am acoperit un subiect greu, dar 
foarte important. Avem nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze deciziile care au fost luate în seara aceasta, ca 
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi. Să ne rugăm 
împreună. 
 
[SUGESTIE DE RUGĂCIUNE PE SLIDE-UL URMĂTOR]     
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Sugestie de rugăciune: 
Iubite Tată ceresc, Îți mulțumim pentru că ne iubești atât de mult 
încât Îți pasă de nevoile noastre fizice, emoționale și spirituale. Îți 
mulțumim că ne-ai dat un sanctuar în timp, Sabatul Tău cel sfânt, 
și pentru că ai rezervat acest timp pentru noi. În seara aceasta am 
văzut că mulți nu au cunoscut binecuvântarea specială pe care Tu 
ai pus-o asupra Sabatului. Am văzut cât de mulți au urmat tradiția 
în locul Cuvântului Tău. Și, în seara aceasta, vrem doar să Îți 
spunem că dorim să Te urmăm. Vrem să ascultăm de cuvântul Tău 
și nu de tradiție. Vrem să ne bucurăm de binecuvântările pe care 
le aduce păzirea zilei Tale celei sfinte. În seara aceasta vrem să 
aducem în fața Ta pe aceia care au avut cereri speciale. Doamne, 
răsplătește credința acelora care au ales să Te asculte și să 
trăiască pentru Tine. Întărește-i în fața oricăror dificultăți care 
vor veni. Dă-le curaj și mângâiere, speranță și bucurie în timp ce 
vor merge pe calea pe care Tu le-o descoperi. Binecuvântează 
fiecare cămin și fiecare familie reprezentată aici în seara aceasta, 
și adu-ne iarăși împreună în siguranță pentru a putea studia și 
data viitoare cuvântul Tău. În numele lui Isus te-am rugat, Amin!   

 


