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Cuvânt înainte
Foarte curând va veni timpul când fiecare persoanã de pe planeta aceasta
va trebui sã ia o decizie veºnicã. Sau Îl va urma pe Mântuitorul spre slavã,
sau va alege sã fie o sclavã a lui Satan. Dumnezeu a dat poporului Sãu o
cale clarã de urmat. El ne informeazã cã dacã vom fi credincioºi adevãrului,
El va face un legãmânt cu noi. Acest legãmânt a existat ca un memorial
între Dumnezeu ºi poporul Sãu de la crearea lumii.
„Sabatul nu a fost doar pentru Israel, ci pentru lume. El a fost fãcut de
cunoscut omului în Eden, ºi, asemenea celorlalte precepte ale Decalogului,
este de o obligativitate nepieritoare. Despre acea lege din care face parte
porunca a patra, Hristos declarã: ‚Câtã vreme nu vor trece cerurile ºi
pãmântul, nu va trece nici o iotã sau frânturã de slovã din lege.’ Câtã vreme
vor dura cerurile ºi pãmântul, Sabatul va continua sã fie un semn al puterii
Creatorului. ªi când Edenul va înflori din nou pe pãmânt, ziua sfântã de
odihnã a lui Dumnezeu va fi onoratã de toþi cei de sub soare. ‚De la un Sabat
la altul’ locuitorii noului pãmânt glorificat vor merge ‚sã se închine înaintea
Mea, zice Domnul’ (Matei 5:18; Isaia 66:23).” Hristos Lumina lumii, pg.205.
Când oamenii din lume vãd alegerea înaintea lor, ei vor fi umpluþi cu
întrebãri. Ei vor cãuta sã ºtie mai multe cu privire la adevãratul Sabat al
Domnului. Sunteþi gata sã le daþi rãspuns?
În acest trimestru vom studia Sabatul de la creaþiune pânã astãzi, aºa
încât noi, ca popor, sã fim în stare sã mergem ºi sã proclamãm Sabatul mai
pe deplin. „Am vãzut cã Dumnezeu are copii care nu vãd ºi nu þin Sabatul.
Ei nu au respins lumina cu privire la el. ªi, la începutul timpului de strâmtorare,
noi am fost umpluþi cu Duhul Sfânt când am mers ºi am proclamat Sabatul
mai pe deplin.” (Experienþe ºi viziuni, pg.22).
Pentru a accentua acest lucru, un numãr de versete biblice vor apãrea
mai mult decât o datã în cartea de lecþii. Studentul biblic serios va memora
aceste versete. Ele includ versete din Genesa capitolul 1, Exodul capitolele
20 ºi 31, Isaia capitolul 58 ºi Ezechiel capitolul 20. Va veni timpul când
predicarea mãrturiei nepopulare va aduce persecuþie ºi Biblia vã poate fi
luatã, dar voi veþi avea dovezile pentru a vã argumenta credinþa. „Aceasta a
înfuriat bisericile ºi pe adventiºtii cu numele, întrucât ei nu puteau respinge
adevãrul Sabatului. ªi, în acest timp, aleºii lui Dumnezeu au vãzut cu toþii în
mod clar cã noi aveam adevãrul ºi au ieºit ºi au suportat persecuþia împreunã
cu noi.” (Ibid.)
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Darul Sabatului întâi
Misiunea Indiei de Sud
(Palayamkottai)

INDIA
Marea Arabiei

Golful Bengal
Misiunea

Când lucrarea Reformei a ajuns Oceanul Indian deIndiei
Sud
în India, ea a început în sudul þãrii. Un
SRI LANKA
grup de suflete sincere au luat poziþie ºi
Colombo
au spus pãcatului pe nume. Cercetarea lor
pentru adevãr i-a dus la Miºcarea de Reformã
ºi în curând Misiunea Indiei de Sud a fost
organizatã. Câþiva ani mai târziu, ca rezultat
al rãspândirii soliei, a fost întemeiatã Misiunea Statistici demografice:
Indiei de Nord. Astãzi India este una dintre
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þãrile care au cea mai mare creºtere în Suprafaþa: 3.287.590 km
Miºcarea de Reformã, cu 3 Câmpuri Populaþie: 1.045.845.226
(2002 estimativ)
organizate ºi 2 Misiuni.
Capitala: New Delhi
Pentru a ajuta la înaintarea lucrãrii este (populaþia capitalei
nevoie de noi centre misionare, care sã 11.500.0000)
organizeze ºi sã îndrume lucrarea. Misiunea Ratã de alfabetizare: 52 %
Indiei de Sud, cea mai veche unitate din India,
(1995)
are acum nevoie de un lãcaº de închinare în Limbi: Hindi, Engleza, 14
Palayamkottai. Din acest loc lucrãtorii ºi limbi oficiale
misionarii vor fi în stare sã acopere un larg Religie: Hindu 81,3 %,
teritoriu.
Musulmani 12 %,
India este o þarã care are nevoie cu altele 6,7 %
disperare de lumina mântuirii. În societate se
strecoarã idei moderne ºi oamenii sunt
Economie
îndepãrtaþi de Dumnezeu. Vã rugãm sã ne
ajutaþi sã ajungem la aceste suflete ºi sã le Unitatea monetarã: Rupii
aducem mai aproape de Creatorul lor, câtã PIB/PCL: 260 miliarde USD;
vreme este încã timp. Donaþia voastrã 2,540 USD/locuitor (2002)
generoasã va face posibilã clãdirea unui far Parteneri comerciali
principali: Statele Unite,
care sã slujeascã oilor pierdute ale lui Israel.
Fraþii voºtri din Misiunea Indiei de Sud
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Marea Britanie, Japonia,
Uniunea Europeanã

Lecþia 1

Sabat, 4 octombrie 2003
s.a. 18:51

Sabatul în Eden
„ªi în ziua a ºaptea Dumnezeu ªi-a încheiat lucrarea pe care a
fãcut-o; ºi El S-a odihnit în ziua a ºaptea de toatã lucrarea Sa pe care
a fãcut-o.” (Genesa 2:2).
„Dupã ce S-a odihnit în ziua a ºaptea, Dumnezeu a sfinþit-o, sau a pus-o
deoparte, ca zi de odihnã pentru om.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.40.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.40-47.

Sabat

27 septembrie

Psalmul 1.
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rãi, nu se opreºte pe
calea celor pãcãtoºi ºi nu se aºeazã pe scaunul celor batjocoritori! Ci îºi
gãseºte plãcerea în Legea Domnului ºi zi ºi noapte cugetã la Legea Lui! El
este ca un pom sãdit lângã un izvor de apã, care îºi dã rodul la vremea lui, ºi
ale cãrui frunze nu se veºtejesc: tot ce începe duce la bun sfârºit. Nu tot aºa
este cu cei rãi: ei sunt ca pleava, pe care o spulberã vântul. De aceea cei rãi
nu pot þine capul sus în ziua judecãþii, nici pãcãtoºii în adunarea celor
neprihãniþi. Cãci Domnul cunoaºte calea celor neprihãniþi, dar calea
pãcãtoºilor duce la pieire.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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Duminicã

28 septembrie

1. CREAÞIUNEA
a. Conform istoriei creaþiunii înregistratã în Biblie, în câte zile a
creat Dumnezeu pãmântul ºi toatã viaþa care este pe el?

b. Au fost zilele creaþiunii zile literale, aºa cum le cunoaºtem noi
acum? Genesa 1:5,8,13,19,23,31; Psalmii 33:6,9.

„Biblia nu recunoaºte veacuri lungi în care pãmântul sã fi evoluat încet
din haos. Despre fiecare zi succesivã a creaþiunii, raportul sfânt declarã cã
a constat din searã ºi dimineaþã, la fel ca toate celelalte zile care au urmat.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg.117.

„Concluziile trase în mod eronat din faptele observate în naturã au dus
totuºi la un presupus conflict între ºtiinþã ºi revelaþie; ºi, în efortul de a restaura
armonia, au fost adoptate interpretãri ale Scripturii care submineazã ºi distrug
forþa cuvântului lui Dumnezeu. Geologia a fost consideratã ca fiind în
contradicþie cu interpretarea literalã a raportului mozaic al creaþiunii. S-a
pretins cã evoluþia pãmântului din haos a avut nevoie de milioane de ani ºi
pentru a adapta Biblia la aceastã presupusã descoperire a ºtiinþei, se
presupune cã zilele creaþiunii ar fi fost perioade mari, nedefinite, care se
întindeau pe mii sau chiar milioane de ani.
O asemenea concluzie este cu totul nepotrivitã. Raportul biblic este în
armonie cu sine ºi cu învãþãturile naturii. Despre prima zi a creaþiunii este
dat raportul: „A fost o searã ºi apoi a fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua
întâia’ (Genesa 1:5). ªi tot la fel se vorbeºte despre fiecare din primele zile
ale sãptãmânii creaþiunii. Inspiraþia declarã fiecare din aceste perioade ca
fiind o zi compusã din searã ºi dimineaþã, asemenea oricãrei alte zile de la
acel timp încoace. Cu privire la lucrarea creaþiunii însãºi, mãrturia divinã
este: ‚El a zis ºi s-a fãcut; a poruncit ºi a luat fiinþã’ (Psalmii 33:9). Cât timp
i-ar fi trebuit Aceluia care putea astfel sã cheme la existenþã lumile nenumãrate
pentru a face pãmântul sã evolueze din haos? Pentru a da socotealã pentru
lucrãrile Lui, trebuie sã denaturãm noi cuvântul Sãu?”– Educaþia, pg.107.
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Luni

29 septembrie

2. SFINÞIT
a. Ce a fãcut Dumnezeu în ziua a ºaptea a creaþiunii? Genesa 2:1,2.

„Marele Iehova a pus temeliile pãmântului; El a îmbrãcat întregul pãmânt
în veºmântul frumuseþii ºi l-a umplut cu lucruri folositoare pentru om; El a
creat toate minunile uscatului ºi ale mãrii. În ºase zile marea lucrare a
creaþiunii a fost încheiatã. ªi Dumnezeu ‚S-a odihnit în ziua a ºaptea de
toatã lucrarea Lui, pe care o fãcuse. ªi Dumnezeu a binecuvântat ziua a
ºaptea ºi a sfinþit-o: fiindcã în ea S-a odihnit de toatã lucrarea Lui pe care
Dumnezeu a creat-o ºi a fãcut-o.’ Dumnezeu a privit cu satisfacþie la lucrarea
mâinilor Sale. Totul era desãvârºit, vrednic de Autorul sãu divin ºi El S-a
odihnit, nu ca cineva care era obosit, ci ca Unul mulþumit de roadele
înþelepciunii ºi bunãtãþii Sale ºi de manifestãrile slavei Sale.” – Patriarhi ºi
profeþi, pg.40.

b. Ce înseamnã când Biblia spune cã Dumnezeu a sfinþit ziua a
ºaptea? Leviticul 20:7.

„Fiindcã S-a odihnit în ziua Sabatului, ‚Dumnezeu a binecuvântat ziua a
ºaptea ºi a sfinþit-o’ – a pus-o deoparte pentru o folosire sfântã. El i-a dat-o
lui Adam ca zi de odihnã. Ea a fost un memorial al lucrãrii de creaþiune ºi
astfel un semn al puterii ºi iubirii lui Dumnezeu. Scriptura spune: ‚El a fãcut
lucrãrile Sale minunate sã fie amintite.’ ‚Lucrurile care sunt create’ declarã
‚lucrurile Lui nevãzute de la întemeierea lumii,’ ‚chiar puterea Sa veºnicã ºi
divinitatea Lui’.”– Hristos Lumina lumii, pg.204.
„Dupã ce S-a odihnit în ziua a ºaptea, Dumnezeu a sfinþit-o, sau a pus-o
deoparte, ca zi de odihnã pentru om. Urmând exemplul Creatorului, omul
trebuia sã se odihneascã în aceastã zi sfântã, pentru ca atunci când avea sã
priveascã cerurile ºi pãmântul, sã cugete la marea lucrare de creaþiune a lui
Dumnezeu; ºi pentru ca atunci când avea sã priveascã dovezile înþelepciunii
ºi bunãtãþii lui Dumnezeu, sã poatã fi umplut de iubire ºi reverenþã pentru
Fãcãtorul sãu.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.40.
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Marţi
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3. UN MEMORIAL AL PUTERII CREATOARE
a. Ce se intenþiona sã ne aminteascã Sabatul? Exodul 20:11; 31:16,17.

„În Eden Dumnezeu a ridicat memorialul lucrãrii Sale de creaþiune, punând
binecuvântarea Sa asupra zilei a ºaptea. Sabatul i-a fost încredinþat lui Adam,
tatãl ºi reprezentantul întregii familii omeneºti. Respectarea lui trebuia sã fie un
act de mulþumire ºi recunoºtinþã din partea tuturor acelora care aveau sã locuiascã
pe pãmânt, cã Dumnezeu era Creatorul lor ºi Suveranul lor de drept; cã ei erau
lucrarea mâinilor Lui ºi supuºii autoritãþii Sale. Astfel aceastã instituþie era
comemorativã ºi datã întregii omeniri. În ea nu se afla nimic cu rol de umbrã sau
cu o aplicaþie restrânsã asupra vreunui popor.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.43.
„Când Dumnezeu a creat pãmântul ºi l-a pus pe om pe el, El a împãrþit
timpul în ºapte perioade. ªase le-a dat omului pentru folosinþa sa ºi pentru a
le folosi pentru lucruri vremelnice, iar una ªi-a rezervat-o pentru Sine.
Odihnindu-Se în ziua a ºaptea, El a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. Începând de
atunci, ziua a ºaptea trebuia consideratã ca ziua de odihnã a Domnului ºi sã
fie respectatã cu sfinþenie ca memorial al lucrãrii Sale de creaþiune. Nu
prima, a doua, a treia, a patra, a cincea sau a ºasea zi a fost sfinþitã sau pusã
deoparte pentru o folosinþã sfântã, nici a ºaptea parte din timp, fãrã a fi o zi
anume, ci ziua a ºaptea, ziua în care Dumnezeu S-a odihnit. Noi trebuie sã
ne gândim în fiecare zi la Dumnezeu ºi sã trãim ca înaintea Lui; dar când
lucrarea celor ºase zile este fãcutã, trebuie sã ne ,aducem aminte de ziua
Sabatului ca s-o sfinþim’ – sã întrerupem lucrul ºi sã devotãm aceastã zi în mod
exclusiv pentru meditaþie ºi închinare.”– The Signs of the Times, 28 februarie 1884.
b. Amintindu-ne de creaþiune, cum indicã Sabatul spre rãscumpãrare? Exodul 31:13; Ezechiel 20:12.

„Toate lucrurile au fost create de Fiul lui Dumnezeu. ‚La început a fost
Cuvântul, ºi Cuvântul era cu Dumnezeu... Toate lucrurile au fost fãcute prin
El ºi nimic din ce a fost fãcut nu a fost fãcut fãrã El’ (Ioan 1:1-3). ªi întrucât
Sabatul este un memorial al lucrãrii creaþiunii, el este un semn al iubirii ºi
puterii lui Hristos.”– Hristos Lumina lumii, pg.204.
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Miercuri

1 octombrie

4. O ZI DE ODIHNÃ
a. Ce lucrare a fost datã lui Adam ºi Evei în grãdinã? Genesa 2:15.
„Lui Adam ºi Evei li s-a încredinþat îngrijirea grãdinii, ‚s-o lucreze ºi
s-o pãzeascã’ (Genesa 2:15). Deºi bogaþi în tot ceea ce Stãpânul universului
putea oferi, ei nu trebuia sã rãmânã inactivi. Ocupaþia folositoare le-a fost
lãsatã ca o binecuvântare, pentru a întãri trupul, a dezvolta mintea ºi
caracterul.”– Educaþia, pg.16.
b. Dupã ce lucrãm ºase zile, cum putem pãzi Sabatul la fel ca Adam
ºi Eva?
„Mi s-a arãtat cã legea lui Dumnezeu avea sã rãmânã în picioare pentru
totdeauna ºi sã existe pe noul pãmânt ºi în toatã veºnicia. La creaþiune, când
au fost puse temeliile pãmântului, fiii lui Dumnezeu priveau cu admiraþie lucrarea
Creatorului ºi întreaga oaste cereascã striga de bucurie. Atunci au fost puse
temeliile Sabatului. La încheierea celor ºase zile ale creaþiunii, Dumnezeu S-a
odihnit în ziua a ºaptea de toatã lucrarea Lui pe care o fãcuse; ºi El a
binecuvântat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o, fiindcã în ea Se odihnise de toatã
lucrarea Lui. Sabatul a fost instituit în Eden, înainte de cãdere ºi a fost respectat
de Adam ºi Eva ºi de toatã oºtirea cereascã. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a
ºaptea, a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. Am vãzut cã Sabatul nu va fi desfiinþat
niciodatã, ci cã sfinþii cei rãscumpãraþi ºi întreaga oaste îngereascã îl vor respecta
în toatã veºnicia în onoarea marelui Creator.”– Experienþe ºi viziuni, pg.163.
„Cererile adresate lui Dumnezeu sunt chiar mai mari în Sabat decât în
celelalte zile. Poporul Sãu renunþã atunci la ocupaþia sa obiºnuitã ºi petrece
timp în meditaþie ºi închinare. Ei Îi cer mai multe favoruri în Sabat decât în
celelalte zile. Ei cer atenþia Lui specialã. Ei pretind cele mai alese
binecuvântãri ale Sale. Dumnezeu nu aºteaptã sã treacã Sabatul înainte de
a le satisface cererile. Lucrarea cerului nu înceteazã niciodatã ºi oamenii nu
ar trebui sã înceteze niciodatã a face binele. Sabatul nu este intenþionat sã
fie o perioadã de inactivitate nefolositoare. Legea interzice munca lumeascã
în ziua de odihnã a Domnului; munca pentru câºtigarea existenþei trebuie sã
înceteze ºi nici o muncã pentru plãcere sau profit lumesc nu este permisã în
acea zi; dar dupã cum Dumnezeu ªi-a încetat lucrarea de creaþiune ºi S-a
odihnit în Sabat ºi l-a binecuvântat, tot astfel omul trebuie sã-ºi pãrãseascã
ocupaþiile vieþii sale zilnice ºi sã devoteze acele ore sfinte unei odihne
sãnãtoase, închinãrii ºi faptelor sfinte.”– Hristos Lumina lumii, pg.147.
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Joi

2 octombrie

5. AFARÃ DIN GRÃDINÃ
a. Când Adam ºi Eva au pãcãtuit împotriva Domnului, ce sentinþã a
fost pronunþatã împotriva lor? Urmau ei sã se mai angajeze în
muncã? Genesa 3:23,24.

„Când Dumnezeu i-a pus pe primii noºtri pãrinþi în Grãdina Eden, El a
fãcut aceasta poruncindu-le ca ei s-o lucreze ºi s-o pãzeascã. Dumnezeu
ªi-a încheiat lucrarea Sa de creaþiune ºi a declarat toate lucrurile ca fiind
foarte bune. Totul era adaptat scopului pentru care fusese fãcut. Câtã vreme
Adam ºi Eva ascultau de Dumnezeu, munca lor în grãdinã urma sã fie o
plãcere; pãmântul producea din abundenþã pentru nevoile lor. Dar când omul
s-a îndepãrtat de ascultarea lui de Dumnezeu, el a fost condamnat sã lupte
cu seminþele semãnate de Satan ºi sã-ºi câºtige pâinea în sudoarea feþei
sale. Începând de atunci, el trebuia sã lupte cu trudã împotriva puterii cãreia
îi predase voinþa sa.”– Fundamentele educaþiei creºtine, pg.530.
b. Ce a rãmas pentru Adam ºi Eva ºi pentru întreaga omenire ca un
semn de cunoaºtere a lui Dumnezeu? Ezechiel 20:20.

„Sabatul a fost instituit în Eden ºi respectat de primii noºtri pãrinþi înainte
de cãdere. Adam ºi Eva au devenit neascultãtori de porunca lui Dumnezeu
ºi au mâncat din pomul oprit ºi au fost daþi afarã din Eden; dar ei au respectat
Sabatul dupã cãderea lor. Ei gustaserã rodul amar al neascultãrii ºi au învãþat
ceea ce oricine calcã în picioare legea lui Dumnezeu va învãþa mai curând
sau mai târziu, ºi anume cã Dumnezeu vorbeºte serios când spune ceva ºi
cã El va pedepsi cu siguranþã pe cãlcãtorul de lege. Acei care se aventureazã
sã trateze cu uºurinþã ziua în care Iehova S-a odihnit, ziua pe care El a
sfinþit-o ºi a binecuvântat-o, ziua care El a poruncit sã fie pãzitã sfântã, va
vedea cã toate poruncile legii Sale sunt deopotrivã de sfinte ºi cã moartea
este pedeapsa pãcatului.”– The Signs of the Times, 6 februarie 1879.
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Vineri

3 octombrie

REVIZUIRE PERSONALÃ
Un memorial al creaþiunii – „Dar când sunt prezentate cerinþele Sabatului,
sunt mulþi care întreabã: Ce diferenþã este ce zi þinem drept Sabat, câtã vreme
respectãm o zi din ºapte? Noi rãspundem: Este o mare diferenþã dacã respectãm
cuvântul lui Dumnezeu sau îl desconsiderãm. Dumnezeu ne-a dat Sabatul ca un
memorial al marii lucrãri de creaþiune. El zice: ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului,
ca s-o sfinþeºti. ªase zile sã lucrezi ºi sã-þi faci tot lucrul tãu; dar ziua a ºaptea
este Sabatul Domnului Dumnezeului tãu; sã nu faci nici un lucru în ea; ... cãci în
ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, marea ºi tot ce este în ea ºi S-a
odihnit în ziua a ºaptea; de aceea a binecuvântat Domnul ziua Sabatului ºi a
sfinþit-o.’ El declarã prin Moise: ‚Este un semn între Mine ºi copiii lui Israel
pentru totdeauna.’ ªi copiii lui Israel îi includ pe toþi acei care cred în Hristos.
Cãci ‚dacã sunteþi ai lui Hristos, sunteþi sãmânþa lui Avraam.’ Din nou, prin
profetul Ezechiel, Domnul spune: ‚Sfinþiþi Sabatele Mele; cãci ele vor fi un semn
între Mine ºi voi, ca sã ºtiþi cã Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’ Sabatul este
un semn al puterii creatoare a lui Dumnezeu; el Îl aratã pe Dumnezeu ca având
supremaþia, ca fiind Creatorul ºi Susþinãtorul universului, Acela de la care primim
‚viaþa ºi suflarea ºi toate lucrurile’ ºi de aici Acela Cãruia I se cuvine tot
ataºamentul nostru.”– The Signs of the Times, 12 iunie 1893.
Împãcaþi cu Dumnezeu – „‚De aceea Fiul omului este Domn ºi al
Sabatului.’ Aceste cuvinte sunt pline de învãþãturã ºi mângâiere. Întrucât
Sabatul a fost fãcut pentru om, el este ziua Domnului. El aparþine lui Hristos.
Cãci ‚Toate lucrurile au fost fãcute prin El ºi fãrã El nu a fost fãcut nimic din
cele ce au fost fãcute’ (Ioan 1:3). Din moment ce El a fãcut toate lucrurile,
El a fãcut ºi Sabatul. Acesta a fost pus deoparte de cãtre El ca un memorial
al lucrãrii de creaþiune. El indicã la El atât ca ºi Creator, cât ºi ca Cel ce
sfinþeºte. El declarã cã Acela care a creat toate lucrurile în cer ºi pe pãmânt
ºi prin care se þin laolaltã toate lucrurile, este Capul bisericii ºi cã prin puterea
Lui suntem împãcaþi cu Dumnezeu.”– Hristos Lumina lumii, pg.209.
1. De ce este important sã înþelegem interpretarea literalã a
raportului creaþiunii?
2. Numai cine poate sã sfinþeascã ceva? De ce este semnificativ
acest lucru?
3. Cum ne afecteazã acest lucru în mod personal când contemplãm
creaþiunea?
4. Este munca fizicã singurul lucru de care ar trebui sã ne odihnim
prin respectarea Sabatului?
5. A crescut sau a scãzut importanþa respectãrii Sabatului de la
cãderea lui Adam ºi a Evei?
11

Lecþia 2

Sabat, 11 octombrie 2003
s.a. 18:39

Sabatul dupã Eden
„Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti.” (Exodul 20:8).
„Înainte de cãdere, primii noºtri pãrinþi au pãzit Sabatul care a fost instituit
în Eden ºi, dupã ce au fost daþi afarã din Paradis, ei au continuat sã-l
respecte.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.81,82.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.348,349.

Sabat

4 octombrie

Psalmii 92:1-10.
„Frumos este sã lãudãm pe Domnul ºi sã mãrim Numele Tãu, Prea
Înalte, sã vestim dimineaþa bunãtatea Ta ºi noaptea credincioºia Ta, cu
instrumentul cu zece coarde ºi cu alãuta ºi sunetele arfei. Cãci Tu mã
înveseleºti cu lucrãrile Tale, Doamne, ºi eu cânt de veselie când vãd lucrarea
mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrãrile Tale, Doamne, ºi cât de adânci sunt
gândurile Tale! Omul prost nu cunoaºte lucrul acesta ºi cel nebun nu ia
seama la el. Dacã cei rãi înverzesc ca iarba ºi dacã toþi cei ce fac rãul
înfloresc, este numai ca sã fie nimiciþi pe vecie. Dar Tu, Doamne, eºti înãlþat
în veci de veci! Cãci iatã, Doamne, vrãjmaºii Tãi, iatã vrãjmaºii Tãi pier: toþi
cei ce fac rãul sunt risipiþi. Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului, ºi m-ai
stropit cu untdelemn proaspãt.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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Duminicã

5 octombrie

1. CUNOªTINÞA BINELUI ªI A RÃULUI
a. Ce au obþinut Adam ºi Eva dupã ce au devenit neascultãtori de
Dumnezeu? Genesa 3:5.

„În Grãdina Eden era ‚pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului... ªi Domnul
Dumnezeu a poruncit omului zicând: Poþi sã mãnânci din orice pom din grãdinã,
dar din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci’ (Genesa 2:9-17). A
fost voia lui Dumnezeu ca Adam ºi Eva sã nu cunoascã rãul. Cunoºtinþa
rãului – a pãcatului ºi a rezultatelor lui, a muncii istovitoare ºi a grijii dureroase,
a dezamãgirii ºi suferinþei, a durerii ºi morþii – aceasta le-a fost reþinutã din
iubire.”– Educaþia, pg.18.
„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca aceastã pereche fãrã de pãcat sã aibã
vreo cunoºtinþã a rãului. El le-a dat binele din abundenþã, dar le-a reþinut
rãul. Eva... a mâncat ºi s-a bucurat de fruct. El pãrea delicios gustului ei ºi
ea ºi-a imaginat cã simþea în ea însãºi efectele minunate ale fructului. Ea a
luat fructul ºi l-a gãsit pe soþul ei ºi i-a istorisit cuvintele spuse de ºarpe ºi ia spus cã, mâncând din fruct, ea simþise în locul morþii o influenþã plãcutã.
De îndatã ce Eva se fãcuse neascultãtoare, ea a devenit un mediu puternic
prin care sã provoace cãderea soþului ei.”– Spiritual Gifts, vol.3, pg.41,42.
b. Faptul cã aveau acum o cunoºtinþã a pãcatului i-a scutit pe Adam
ºi Eva de la respectarea Sabatului? Exodul 31:16,17.

„Înainte de cãdere, primii noºtri pãrinþi pãziserã Sabatul, care a fost instituit
în Eden; ºi, dupã izgonirea lor din Paradis, ei au continuat respectarea lui. Ei
gustaserã roadele amare ale neascultãrii ºi învãþaserã ceea ce va învãþa mai
curând sau mai târziu oricine calcã în picioare poruncile lui Dumnezeu – cã
preceptele divine sunt sfinte ºi neschimbãtoare ºi cã pedeapsa cãlcãrii va urma
cu siguranþã. Sabatul a fost onorat de toþi copiii lui Adam care au rãmas credincioºi
lui Dumnezeu. Dar Cain ºi descendenþii sãi nu au respectat ziua în care Dumnezeu
S-a odihnit. Ei ºi-au ales propriul lor timp pentru muncã ºi odihnã, fãrã a þine cont
de porunca expresã a lui Iehova.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.81,82.
13

Luni

6 octombrie

2. NATURA VEªNICÃ A LEGII
a. De când a existat legea celor Zece Porunci? Psalmii 119:151,152.
„Legea lui Dumnezeu a existat dinainte ca omul sã fi fost creat. Ea era
adaptatã stãrii fiinþelor sfinte; chiar ºi îngerii erau guvernaþi de ea. Dupã cãderea
în pãcat, principiile neprihãnirii au rãmas neschimbate. Nu s-a scos nimic din
lege, nici unul dintre preceptele ei sfinte nu putea fi îmbunãtãþit. ªi, dupã cum
a existat de la început, va continua sã existe prin toate veacurile nesfârºite ale
veºniciei. ‚Cu privire la mãrturiile Tale’, spune psalmistul, ‚ºtiu din vechime cã
le-ai întemeiat pentru totdeauna.’” – The Signs of the Times, 15 aprilie 1886.
„Sabatul poruncii a patra a fost instituit în Eden. Dupã ce a creat lumea
ºi pe om pe pãmânt, Dumnezeu a fãcut Sabatul pentru om. Dupã pãcatul ºi
cãderea lui Adam nu a fost scos nimic din legea lui Dumnezeu. Principiile
celor Zece Porunci au existat înainte de cãderea în pãcat ºi erau de o naturã
potrivitã stãrii fiinþelor sfinte. Dupã cãderea în pãcat, principiile acelor
precepte n-au fost schimbate, dar omului, în starea sa cãzutã, i-au mai fost
date încã alte precepte adiþionale.”– Spiritual Gifts, vol.3, pg.295.
b. Poate legea lui Dumnezeu sã fie schimbatã vreodatã? Maleahi
3:6; Evrei 13:8; Iacov 1:17.
„Tatãl nu L-a dat pe Fiul Sãu preaiubit fãrã o luptã dacã sã-l lase pe omul
vinovat sã piarã sau sã-L dea pe Fiul Sãu sã moarã pentru neamul omenesc cãzut.
Era imposibil pentru Dumnezeu sã-ªi schimbe legea, sau sã renunþe la cea mai
micã parte din pretenþiile ei pentru a-L salva pe om; de aceea El a îngãduit ca Fiul
Sãu sã moarã pentru pãcatul omului.”– The Signs of the Times, 30 ianuarie 1879.
„Prin Isus, îndurarea lui Dumnezeu a fost manifestatã faþã de oameni,
dar îndurarea nu dã la o parte dreptatea. Legea descoperã atributele
caracterului lui Dumnezeu ºi nici o iotã sau frânturã de slovã din ea nu putea
fi schimbatã pentru a ieºi în întâmpinarea omului în starea sa cãzutã.
Dumnezeu nu ªi-a schimbat Legea Sa, ci El S-a jertfit pe Sine, în Hristos,
pentru rãscumpãrarea omului. ‚Dumnezeu era în Hristos, împãcând lumea
cu Sine.’ (2 Corinteni 5:19).”– Hristos Lumina lumii, pg.560.
„Dacã legea ar fi putut fi schimbatã, Hristos nu ar fi trebuit sã moarã. Dar era
imposibil ca Dumnezeu sã Se schimbe.” – The Review and Herald, 24 septembrie 1901.
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Marţi
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3. SABATUL ÎN LEGE
a. Unde gãsim în Biblie Sabatul explicat clar? Exodul 20:8-11;
Deuteronom 5:12-15.

„În luna a treia [copiii lui Israel] au venit în deºertul Sinai ºi acolo legea
a fost rostitã de pe munte într-o mare grandoare. În timpul ºederii lor în
Egipt, israeliþii auziserã ºi vãzuserã atât de mult timp practicatã idolatria,
încât îºi pierduserã în mare mãsurã cunoºtinþa lor de Dumnezeu ºi de legea
Sa ºi înþelegerea importanþei ºi sfinþeniei Sabatului; legea a fost datã a doua
oarã pentru a le reaminti aceste lucruri. În statutele lui Dumnezeu a fost
definitã religia practicã pentru toatã omenirea. Înaintea lui Israel a fost pus
adevãratul standard al neprihãnirii.”– The Review and Herald, 30 august 1898.
b. Care este datoria noastrã cu privire la toate cele zece precepte
ale legii lui Dumnezeu? Deuteronom 27:9,10,26; 1 Ioan 3:4;
Romani 6:23; Eclesiastul 12:13.

„În robia lor, israeliþii pierduserã într-o oarecare mãsurã cunoºtinþa legii
lui Dumnezeu ºi se depãrtaserã de preceptele acesteia. Sabatul fusese
desconsiderat în mod general ºi cerinþele isprãvniceilor care erau puºi peste
ei fãceau în aparenþã respectarea lui imposibilã. Dar Moise a arãtat poporului
Sãu cã ascultarea de Dumnezeu era prima condiþie a eliberãrii, ºi eforturile
fãcute pentru a restabili respectarea Sabatului au ajuns sã fie observate de
asupritorii lor.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.293.
„Ioan scoate în evidenþã poruncile lui Dumnezeu dupã rãstignirea lui
Hristos ºi aratã pretenþiile lor pozitive ºi obligatorii asupra oamenilor. Acei
care au luat poziþia cã poruncile lui Dumnezeu ar fi fost desfiinþate când
Hristos atârna pe cruce sunt în armonie cu marele înºelãtor. Dumnezeu a
fãcut constituþia ºi legile Sale ºi El îi poate cuprinde în braþele Sale pe acei
care sunt ascultãtori ºi îi poate apãra de amãgirile puternice ale lui Satan.
Când au fost puse temeliile pãmântului, atunci a fost pusã temelia Sabatului
ºi stelele dimineþii cântau împreunã ºi toþi fiii lui Dumnezeu strigau de
bucurie.”– The Review and Herald, 15 iulie 1890.
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Miercuri
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4. INIMA CELOR ZECE PORUNCI
a. Prin porunca a patra li se cere tuturor sã-ºi „aminteascã” de Acela
care a creat cerurile ºi pãmântul. Cum ne protejeazã porunca a patra
de idolatrie? Ieremia 10:10-12 (comparã cu Exodul 20:3-6).
„Orice om din lumea lui Dumnezeu se aflã sub legile guvernãrii Sale.
Dumnezeu a pus Sabatul în centrul Decalogului ºi l-a fãcut un criteriu de
ascultare. Prin el noi putem învãþa despre puterea Sa, aºa cum este aceasta
manifestatã în lucrãrile Sale ºi în Cuvântul Sãu. Dar astãzi lumea urmeazã
exemplul acelora care au trãit înainte de potop. Acum, ca ºi atunci, oamenii
aleg sã-ºi urmeze propriile lor înclinaþii mai degrabã decât sã asculte de
poruncile lui Dumnezeu. Locuitorii lumii antedeluviene se glorificau pe sine
în loc de a comemora lucrãrile minunate ale creaþiunii. Ei nu ascultau de
legea lui Dumnezeu ºi nu cinsteau Sabatul. Dacã ar fi fãcut aceasta, ei ºi-ar
fi recunoscut datoria faþã de Creatorul lor. Aceasta era þinta iniþialã ºi supremã
a poruncii ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinþeºti.’” – The Signs of
the Times, 31 martie 1898.

b. Care este rolul Sabatului între cele Zece Porunci?
„Dupã cum pomul cunoºtinþei a fost pus în mijlocul Grãdinii Eden, tot
astfel porunca Sabatului este pusã în mijlocul Decalogului. Cu privire la rodul
pomului cunoºtinþei binelui ºi rãului a fost pusã interdicþia: „Sã nu mâncaþi
din el,...ca sã nu muriþi.’ Despre Sabat Dumnezeu a spus: ‚Sã nu-l pângãriþi,
ci sã-l pãstraþi sfânt.’ ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti.’
Dupã cum pomul cunoºtinþei a fost proba ascultãrii lui Adam, tot astfel porunca
a patra este testul pe care l-a lãsat Dumnezeu pentru a pune la încercare
credincioºia întregului Sãu popor.”– The Review and Herald, 30 august 1898.
c. Cât de important este sã ajungem sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu?
Ioan 17:3.
d. Existã vreun pericol ca poporul lui Dumnezeu sã-L uite pe
El? Deuteronom 8:11.
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Joi
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5. BINECUVÂNTÃRI PENTRU PÃZIRE
a. Ce binecuvântare îi este fãgãduitã celui ascultãtor? Isaia 56:1,2;
58:12-14.
„Acesta este testul pe care l-a lãsat Dumnezeu ºi El Îºi va împlini cuvântul,
dacã agenþii omeneºti îºi vor manifesta iubirea faþã de Dumnezeu prin pãzirea
tuturor poruncilor Lui. Dacã ei au reverenþã pentru Sabatul care este gravat
pe prima tablã de piatrã, ei vor pãzi primele trei porunci ºi ultimele ºase vor
descoperi datoria omului faþã de semenul sãu, cãci semnul Sabatului este
legãmântul între Dumnezeu ºi om. El este legãtura de aur care-l uneºte pe
om cu Dumnezeu în ascultare ºi reverenþã supremã ºi care-l uneºte pe om
cu semenul sãu.” – Manuscript Releases, vol.5, pg.89.
„În aceste zile de pe urmã este o chemare din cer care vã invitã sã pãziþi
poruncile ºi orânduirile Domnului. Lumea a dispreþuit legea lui Iehova, dar
Dumnezeu nu va fi lãsat fãrã martor pentru neprihãnirea Lui sau fãrã un
popor pe pãmânt care sã proclame adevãrul Sãu. Uºa sanctuarului ceresc a
fost deschisã ºi nici un om n-o poate închide ºi lumina Sfintei Sfintelor
strãluceºte în lume. Poporului lui Dumnezeu i s-a atras atenþia la chivotul
mãrturiei ºi legea din el a fost descoperitã cu principiile ei neschimbãtoare.
În viziune sfântã, Ioan a vãzut biserica rãmãºiþei de pe pãmânt într-un veac
al nelegiuirii, ºi el indicã spre ea într-un limbaj care nu poate fi înþeles greºit:
‚Aici este rãbdarea sfinþilor; aici sunt cei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Isus.’ Ei sunt în armonie cu legea care se gãseºte în chivot în
Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc. Întreaga datorie a omului este rezumatã
în preceptele ei sfinte. În inima legii se gãseºte porunca ce impune omului
respectarea Sabatului lui Iehova, pe care lumea ºi biserica l-a cãlcat în picioare.
Timp de secole oamenii au umblat în orbire în ceea ce priveºte adevãratul
Sabat ºi Dumnezeu nu þine seama de timpurile de neºtiinþã; dar acum este
ziua reformei ºi El îi cheamã pe oamenii de pretutindeni sã se pocãiascã.
Când lumina poruncii lui Dumnezeu, care a fost nesocotitã, a strãlucit pe
calea acelora care-L iubeau cu sinceritate pe Dumnezeu, ei nu au întârziat
sã pãzeascã poruncile Sale. Ei ºi-au dat seama cã trebuia sã iasã din lume ºi
sã fie despãrþiþi, ºi sã nu atingã nimic necurat, ca sã poatã pretinde fãgãduinþa:
‚Vã voi primi ºi vã voi fi Tatã ºi voi veþi fi fiii ºi fiicele Mele, zice Domnul
Atotputernic.’ Ei au devenit dregãtorii spãrturii care a fost fãcutã în legea lui
Dumnezeu, fiindcã ºi-au oprit piciorul în Sabat de a nu-ºi face plãcerea lor
proprie în ziua sfântã a lui Dumnezeu ºi au numit Sabatul o desfãtare, sfântul
Domnului, vrednic de cinste, ºi L-au cinstit nevorbind cuvintele lor proprii ºi
nefãcându-ºi gusturile lor.” – The Signs of the Times, 3 februarie 1888.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Un test pentru generaþia noastrã – „Acum întrebarea este: ne vom alia noi
cu acei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus? Vom înceta noi sã
cãlcãm în picioare Sabatul Domnului Dumnezeului nostru? Dorim sã fim siguri cã
suntem copiii luminii, cã urmãm paºii Rãscumpãrãtorului ºi Exemplului nostru.
Crucea este în calea noastrã, dar nu o vom lua noi ºi nu o vom purta pentru Acela
care a purtat crucea pentru noi?”– The Signs of the Times, 3 februarie 1888.
„Semnul ascultãrii este respectarea Sabatului poruncii a patra.
Sabatul este un test pentru aceastã generaþie. În împlinirea poruncii a patra
în duh ºi adevãr, oamenii vor asculta de toate preceptele Decalogului. Pentru a
împlini aceastã poruncã, omul trebuie sã-L iubeascã pe Dumnezeu mai presus
de orice ºi sã manifeste iubire faþã de toate fãpturile pe care El le-a creat.
Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simþi mâna persecuþiei pentru
cã sfinþeºte ziua a ºaptea... Omul fãrãdelegii, care s-a gândit sã schimbe
vremile ºi legea ºi care a asuprit întotdeauna poporul lui Dumnezeu, va face
sã fie date legi care vor impune respectarea zilei întâia a sãptãmânii. Dar
poporul lui Dumnezeu trebuie sã stea ferm de partea Lui.
Mãrturie neclintitã – Nimeni sã nu cedeze ispitei ºi sã devinã mai puþin
zelos în ataºamentul sãu faþã de legea lui Dumnezeu din pricina batjocurii care
este manifestatã faþã de aceasta; cãci tocmai acesta este lucrul care ar trebui
sã ne facã sã ne rugãm din toatã inima, din tot sufletul ºi cu tot glasul nostru.
‚Este vremea ca Tu, Doamne, sã lucrezi: cãci ei au fãcut fãrã putere legea Ta’
(Psalmii 119:126). De aceea, din pricina batjocurii universale, eu nu mã voi
transforma în trãdãtor când Dumnezeu va fi cel mai glorificat ºi mai onorat
prin ascultarea mea...
Sã îºi slãbeascã Adventiºtii de Ziua a ªaptea devotamentul lor când toate
capacitãþile ºi puterile lor ar trebui puse de partea Domnului ºi când o mãrturie
neclintitã, nobilã ºi înãlþãtoare ar trebui sã iasã de pe buzele lor? ,De aceea eu
iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul; da, mai presus de aurul curat’ (Psalmii
119:127). Când legea lui Dumnezeu este cel mai mult luatã în derâdere ºi batjocoritã,
atunci este timpul ca fiecare adevãrat urmaº al lui Hristos... sã stea neclintit pentru
credinþa care a fost datã odatã sfinþilor.”– Credinþa prin care trãiesc, pg.291.
1.
2.
3.
4.
5.
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De ce a interzis Dumnezeu accesul la pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului?
Explicaþi relaþia dintre milã ºi dreptate.
Când a fost pusã temelia Sabatului?
Care este rolul Sabatului în legea lui Dumnezeu?
Ce va face Dumnezeu în ultimele zile pentru acei care sunt
credincioºi Sabatului?

Lecþia 3

Sabat, 18 octombrie 2003
s.a. 18:27

Sabatul în pustie
„Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înãlþat între
pãgâni, Eu voi fi înãlþat pe pãmânt.” (Psalmii 46:10 eng.).
Dumnezeu a intenþionat sã-i înveþe pe oameni cã ei trebuie sã se apropie
de El cu reverenþã ºi teamã sfântã ºi în modul rânduit de El. El nu poate
accepta o ascultare parþialã.” – Conflict and Courage, pg.100.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Patriarhi ºi profeþi, pg.382-386.
Testimonies, vol.4, pg.254-259.

11 octombrie

Psalmul 100.
„Strigaþi de bucurie cãtre Domnul, toþi locuitorii pãmântului! Slujiþi
Domnului cu bucurie, veniþi cu veselie înaintea Lui. Sã ºtiþi cã Domnul este
Dumnezeu! El ne-a fãcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui ºi turma
pãºunii Lui. Intraþi cu laude pe porþile Lui, intraþi cu cântãri în curþile Lui!
Lãudaþi-L ºi binecuvântaþi-I Numele. Cãci Domnul este bun; bunãtatea Lui
þine în veci, ºi credincioºia Lui din neam în neam.”

„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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Duminicã
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1. SABATUL PIERDUT DIN VEDERE
a. Când Israel a fost dus captiv în Egipt, ce s-a întâmplat cu
respectarea Sabatului? Genesa 15:13,14; Exodul 1:13,14.
„Instituþia Sabatului, care ºi-a avut originea în Eden, este la fel de veche
ca lumea însãºi. Ea a fost respectatã de toþi patriarhii, de la creaþiune încoace.
În timpul captivitãþii din Egipt, israeliþii au fost obligaþi de isprãvniceii lor sã
calce Sabatul ºi, într-o mare mãsurã, au pierdut cunoºtinþa sfinþeniei sale.
Când legea a fost proclamatã pe Sinai, chiar primele cuvinte ale poruncii a
patra au fost: ,Adu-þi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinþeºti’ – arãtând cã
Sabatul nu a fost instituit atunci; ni se indicã în urmã la originea sa la creaþiune.
Pentru a-L ºterge pe Dumnezeu din minþile oamenilor, Satan a încercat sã
dãrâme acest mare memorial. Dacã oamenii ar putea fi conduºi sã-L uite pe
Creatorul lor, ei n-ar mai face eforturi pentru a rezista puterii rãului ºi Satan
ar fi sigur de prada lui.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.382.
b. De ce l-a eliberat Dumnezeu pe Israel din captivitatea egipteanã?
Psalmii 105:43-45.
„Când a fost datã legea pe Sinai, Sabatul a fost pus în mijlocul preceptelor
morale, chiar în centrul Decalogului. Dar instituþia Sabatului nu a fost fãcutã
atunci de cunoscut pentru prima oarã. Porunca a patra îºi are originea la creaþiune.
Ziua de odihnã a Creatorului a fost sfinþitã de Adam în Edenul sfânt ºi de cãtre
bãrbaþii lui Dumnezeu prin toate veacurile patriarhilor. În timpul lungii captivitãþi
a lui Israel în Egipt, sub isprãvnicei care nu Îl cunoºteau pe Dumnezeu, ei nu
puteau þine Sabatul; de aceea Domnul i-a adus afarã, acolo unde puteau sã-ºi
aminteascã de ziua Sa sfântã.”– The Signs of the Times, 28 februarie 1884.
„Acei care aduc rugãciuni Dumnezeului cerului ºi pãmântului nu vor refuza
sã fie ascultãtori de cel mai clar precept al legii. Ei vor asculta de vocea lui
Hristos ºi îºi vor aduce aminte de ziua de Sabat ca s-o pãzeascã sfântã, ca ziua
în care Creatorul cerurilor ºi al pãmântului S-a odihnit de toatã lucrarea pe care
o fãcuse. Ei nu vor întoarce spatele poruncii sfinte pentru a accepta un sabat fals
în locul zilei sfinte pe care Dumnezeu a instituit-o în Eden ca memorial al puterii
Sale creatoare. Sabatul i-a fost dat omului ca semn care trebuia sã arate cui îi
era dat ataºamentul poporului.”– Ibid., 12 martie 1894.
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2. ÎNAINTE DE SINAI
a. Cum a întipãrit Dumnezeu israeliþilor proaspãt eliberaþi
importanþa Sabatului? Exodul 16:14, 15, 22-26.
„O întreitã minune a fost sãvârºitã în onoarea Sabatului, chiar înainte ca
legea sã fie datã pe Sinai. O cantitate dublã de manã cãdea în ziua a ºasea
ºi nici o manã în Sabat ºi partea necesarã pentru Sabat era pãstratã dulce ºi
curatã, în timp ce dacã ar fi fost pãstratã manã altcândva în sãptãmânã, nu
ar mai fi fost bunã de mâncare. Aici este o dovadã evidentã cã Sabatul a
fost instituit la creaþiune, când au fost puse temeliile pãmântului, când stelele
dimineþii cântau împreunã ºi toþi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie. ªi
sfinþenia sa rãmâne neschimbatã ºi va rãmâne astfel pânã la sfârºitul timpului.
De la creaþiune, fiecare precept al legii divine a fost obligatoriu pentru om ºi
a fost respectat de cãtre acei care se tem de Domnul. Învãþãtura cã legea
lui Dumnezeu a fost desfiinþatã este unul din mijloacele lui Satan de a duce
la ruinarea neamului omenesc.” The Signs of the Times, 28 februarie 1884.
b. Cum i-a privit Dumnezeu pe acei care au desconsiderat vreuna
dintre poruncile Sale? Exodul 16:27,28; 35:2; Evrei 3:15-19.

„Dumnezeu nu va trece asupra nici unei cãlcãri a legii Sale cu mai mare
uºurinþã în prezent, decât în ziua în care a rostit judecata împotriva lui Adam.
Mântuitorul lumii Îºi ridicã glasul în protest împotriva acelora care privesc
poruncile divine cu nepãsare ºi indiferenþã. El a spus: ‚De aceea oricine va
cãlca una din cele mai mici din aceste porunci ºi-i va învãþa pe oameni astfel
va fi numit cel mai mic în împãrãþia cerurilor: dar oricine le va pãzi ºi-i va
învãþa ºi pe alþii sã le pãzeascã, va fi numit mare în împãrãþia cerurilor.’
Învãþãtura vieþilor noastre este ori în întregime pentru adevãr, ori cu totul
împotriva lui. Dacã faptele voastre par sã-l justifice pe pãcãtos în pãcatul
sãu, dacã influenþa voastrã vorbeºte cu uºurinþã despre cãlcarea poruncilor
lui Dumnezeu, atunci nu doar cã sunteþi vinovaþi voi înºivã, ci sunteþi într-o
anumitã mãsurã responsabili pentru rãtãcirile altora care vor decurge din
aceasta.” Testimonies, vol.4, pg.256.
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3. PREZENTATÃ ÎNTR-O MARE GRANDOARE
a. Cum a reprezentat Dumnezeu legea înaintea lui Israel? Exodul
19:11-25.
„În dimineaþa zilei a treia, când ochii întregului popor erau îndreptaþi spre
munte, vârful sãu a fost acoperit cu un nor gros, care devenea tot mai
întunecos ºi mai dens, coborând pânã când întregul munte a fost învãluit în
întuneric ºi într-o mare tainã. Atunci s-a auzit un sunet ca de trâmbiþã, chemând
poporul sã se întâlneascã cu Dumnezeu ºi Moise i-a condus la piciorul
muntelui. Din întunericul gros au strãlucit fulgere în timp ce tunetele rãsunau
ºi îºi aflau ecoul în înãlþimile înconjurãtoare. ‚ªi muntele Sinai era cu totul în
fum, fiindcã Domnul S-a coborât asupra lui în foc ºi fumul sãu se ridica
asemenea fumului unui cuptor ºi întregul munte se cutremura cu putere.’
‚Slava Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui’ în faþa mulþimii
adunate. ªi ‚sunetul trâmbiþei a rãsunat îndelung ºi a devenit tot mai puternic’.
Aºa de grozave erau semnele prezenþei lui Iehova, încât oºtile lui Israel s-au
cutremurat de teamã ºi au cãzut pe feþele lor înaintea Domnului. Chiar ºi
Moise a exclamat: ‚Mã tem foarte tare ºi tremur’ (Evrei 12:21).”– Patriarhi
ºi profeþi, pg.345.

b. De ce a prezentat Dumnezeu o asemenea manifestare? Deuteronom 4:24.
„Dumnezeu a intenþionat sã facã din ocazia rostirii legii Sale o scenã de
înfricoºatã grandoare, în acord cu caracterul ei înalt. Oamenilor trebuia sã li
se întipãreascã faptul cã tot ce era în legãturã cu serviciul lui Dumnezeu
trebuia privit cu cea mai mare reverenþã.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.345.
„Legea nu a fost rostitã în acest timp spre beneficiul exclusiv al evreilor.
Dumnezeu i-a onorat fãcându-i pãzitorii ºi pãstrãtorii legii Sale, dar aceasta
trebuia þinutã ca o încredinþare sfântã pentru întreaga lume. Preceptele
Decalogului sunt adaptate întregii omeniri ºi au fost date pentru instruirea ºi
conducerea tuturor. Zece precepte scurte, cuprinzãtoare ºi pline de autoritate
acoperã datoria omului faþã de Dumnezeu ºi faþã de semenul sãu; ºi toate
sunt bazate pe marele principiu fundamental al iubirii.”– Ibid., pg.346.
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4. ADU-ÞI AMINTE DE ZIUA SABATULUI
a. Ce cuvânt a folosit Dumnezeu pentru a exprima importanþa
Sabatului în cele Zece Porunci? Exodul 20:8.
„În legea datã de pe Sinai, Dumnezeu a recunoscut sãptãmâna ºi lucrurile
pe care aceasta se bazeazã. Dupã ce a dat porunca ‚Adu-þi aminte de ziua
Sabatului ca s-o sfinþeºti’ ºi a specificat ce sã se facã în cele ºase zile ºi ce sã
nu se facã în ziua a ºaptea, El prezintã motivul pentru o asemenea respectare
a sãptãmânii, indicând spre propriul Sãu exemplu: ‚Cãci în ºase zile a fãcut
Domnul cerurile ºi pãmântul, marea ºi tot ce este în ele ºi S-a odihnit în ziua a
ºaptea: de aceea Domnul a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o pe ea.’ (Exodul 20:811). Acest motiv apare frumos ºi plin de forþã când înþelegem zilele creaþiunii
a fi literale. Primele ºase zile ale fiecãrei sãptãmâni sunt date omului pentru
lucru, fiindcã Dumnezeu a folosit aceeaºi perioadã din prima sãptãmânã în
lucrarea de creaþiune. În ziua a ºaptea omul trebuie sã se abþinã de la muncã,
pentru a comemora odihna Creatorului.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.116.
b. De ce ne-a spus Dumnezeu sã ne „amintim”? Psalmii 46:10;
Marcu 4:18,19.
„‚Adu-þi aminte’ este scris chiar la începutul poruncii a patra. Pãrinþi, voi
trebuie sã vã amintiþi voi înºivã de ziua de Sabat pentru a o sfinþi. ªi dacã
faceþi aceasta, voi daþi învãþãtura corespunzãtoare copiilor voºtri; ei vor avea
reverenþã faþã de ziua sfântã a lui Dumnezeu... Este nevoie de educaþie
creºtinã în cãminurile voastre. În toatã sãptãmâna aveþi în vedere Sabatul
sfânt al Domnului, cãci acea zi trebuie devotatã serviciului special al lui
Dumnezeu. Este o zi când mâinile trebuie sã se odihneascã de munca
lumeascã, o zi când nevoilor sufletului trebuie sã li se acorde o atenþie
specialã.”– Îndrumarea copilului, pg.411.
„Chiar la începutul poruncii a patra, Domnul a spus: ‚Adu-þi aminte’. El
ºtia cã în mijlocul multelor griji ºi probleme omul avea sã fie ispitit sã se
scuze de la a satisface pe deplin cerinþele legii sau avea sã uite importanþa ei
sfântã. De aceea El a zis: ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinþeºti.’
(Exodul 20:8).
Pe tot parcursul sãptãmânii noi trebuie sã avem în minte Sabatul ºi sã ne
pregãtim pentru a-l þine conform poruncii.”– Testimonies, vol.6, pg.325.
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5. O CERINÞÃ DE ASCULTARE
a. Ce sfat avertizator a fost legat de proclamarea celor Zece
Porunci? Deuteronom 11:22,23.

“Ascultarea de Dumnezeu avea sã pãstreze armonia dintre om ºi om ºi
dintre om ºi Creatorul sãu ºi avea sã-l facã pe Israel sã fie privit ca un popor
înþelept ºi înþelegãtor. ªi numai pe calea ascultãrii era siguranþã pentru ei,
atât ca indivizi cât ºi ca naþiune, cãci nimic în afarã de ascultare nu avea sã
le asigure favoarea divinã ºi fericirea ºi prosperitatea în þara în care mergeau.
Dumnezeu a declarat aceasta în mod clar înaintea lor. Dacã ei nu pãzeau
poruncile Lui, El nu putea ºi nu avea sã împlineascã bogatele fãgãduinþe ce
le fuseserã date cu condiþia ascultãrii.”– The Signs of the Times, 13 mai 1886.
b. Ne aflãm noi sub aceeaºi obligaþie ca Israel în ceea ce priveºte
cele Zece Porunci? 1 Ioan 5:2,3.

“Binecuvântarea lui Dumnezeu n-a fost niciodatã reþinutã de la poporul
Sãu ascultãtor. Mânia lui Dumnezeu a fost adusã asupra evreilor de cãtre
neascultarea lor de legea Lui. Multe persoane pun în contrast libertatea ce
se gãseºte în Hristos cu ceea ce ele considerã a fi cerinþele severe ale legii
lui Dumnezeu. Cuvintele ºi exemplul lor spun lumii cã Hristos este atât de
îngãduitor ºi iertãtor încât nu trebuie sã fim meticuloºi aºa încât sã rãmânem
cu stricteþe la litera legii. Ei se abat încet de la ataºamentul lor adoptând o
atitudine superficialã ºi nepãsãtoare, fãcând lucrarea lui Satan în timp ce
pretind a-L iubi pe Domnul. Totuºi Isus a declarat în mod pozitiv în ultima Sa
conversaþie cu ucenicii Sãi, cã acei care-L iubesc vor pãzi poruncile Lui. În
Vechiul Testament întreaga ascultare este cerutã pentru a primi binecuvântãri
ºi întreaga ascultare este cerutã de asemenea în Noul Testament drept condiþie
pentru a primi aprobarea lui Dumnezeu. Ascultarea de cerinþele divine este
demonstraþia credinþei noastre ºi testul iubirii ºi uceniciei noastre. Susþinerea
de teorii ºi respectarea de forme nu va satisface cerinþele lui Dumnezeu.
Principiul vital al iubirii este pãstrat activ prin ascultare. ‚Dacã neprihãnirea
voastrã nu va întrece neprihãnirea cãrturarilor ºi fariseilor, cu nici un chip nu
veþi intra în împãrãþia cerurilor.’”– The Signs of the Times, 17 ianuarie 1878.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Nici o scuzã – „Pentru a-i lãsa fãrã scuzã, Domnul Însuºi S-a coborât
pe Sinai învãluit în slavã ºi înconjurat de îngerii Sãi ºi, într-un mod sublim ºi
plin de grandoare, a fãcut de cunoscut legea celor Zece Porunci. El nu le-a
încredinþat sã fie prezentate de altcineva, nici chiar de îngerii Sãi, ci El a
rostit legea Sa cu un glas care putea fi înþeles în auzul întregului popor. Nici
chiar atunci, nu le-a încredinþat memoriei scurte a unui popor care putea sã
uite cerinþele Sale, ci le-a scris cu propriul Sãu deget sfânt pe table de piatrã.
El dorea sã îndepãrteze din ele orice posibilitate de a amesteca cu preceptele
Sale sfinte vreo tradiþie sau de a confunda cerinþele Sale cu practicile
oamenilor.”– Istoria mântuirii, pg.122.
O condiþie pentru Mântuire – „Dumnezeu a prezentat condiþiile pentru
mântuire. El cere ca oamenii sã pãzeascã poruncile Sale ca ºi copii ascultãtori.
Sfintele Scripturi sunt pline de lecþii care aratã cã Dumnezeu nu este satisfãcut
de nici o ascultare parþialã. El nu îi lasã pe oameni sã conteze pe judecata lor
omeneascã ºi sã aleagã acea parte din legea Sa pe care ei aleg s-o asculte.
Li se cere sã aibã vederi corecte asupra datoriei. Ei nu au libertatea de a
accepta ceea ce ar putea sugera, crede sau învãþa pe alþii omul ignorant,
pãcãtos ºi slab, ci ei trebuie sã ia cuvântul lui Dumnezeu ºi sã umble în
conformitate cu voia Sa descoperitã.”– The Signs of the Times, 24 iulie 1884.
„Dumnezeu a intenþionat sã înveþe poporul cã trebuie sã se apropie de El
cu reverenþã ºi veneraþie ºi în modul rânduit de El. El nu poate accepta o
ascultare parþialã. Nu este suficient cã în acest timp solemn de închinare
s-a fãcut aproape totul dupã cum îndrumase El... Nimeni sã nu fie amãgit
cu pãrerea cã o parte din poruncile lui Dumnezeu nu sunt esenþiale, sau cã
El va accepta aceasta ca înlocuitor pentru ceea ce a cerut El.”– Conflict and
Courage, pg.100. (sublinierea autorului).

1. Ce s-a întâmplat cu cunoºtinþa Sabatului când poporul lui Dumnezeu a fost în sclavia egipteanã? De ce?
2. Cum i s-a reamintit poporului lui Dumnezeu Sabatul înainte de a
ajunge la Muntele Sinai?
3. De ce a reafirmat Dumnezeu principiile celor Zece Porunci într-o grandoare aºa de înfricoºãtoare? Ce lecþie se aflã în aceasta pentru noi?
4. De ce ne spune Dumnezeu sã ne „aducem aminte” de Sabat?
5. Au fost schimbate vreodatã cerinþele lui Dumnezeu cu privire la
cele Zece Porunci? Cum se referã aceasta la noi personal? Câte
dintre porunci sunt obligatorii pentru noi astãzi?
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Sabat, 25 octombrie 2003
s.a. 18:15

Captivitatea babilonianã
„Aºa vorbeºte Domnul: ‚Staþi în drumuri, uitaþi-vã ºi întrebaþi
care sunt cãrãrile cele vechi, care este calea cea bunã: umblaþi pe
ea ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele voastre!’ Dar ei rãspund: ‚Nu
vrem sã umblãm pe ele!’”
„Condiþiile care predominau în þara lui Iuda erau de aºa naturã, încât
numai prin cele mai hotãrâte mãsuri se putea determina o schimbare spre
bine.”– Profeþi ºi regi, pg.288.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Profeþi ºi regi, pg.285-292.
Ibid., pg.299-303.
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Psalmii 119:49-56.
„Adu-Þi aminte de fãgãduinþa datã robului Tãu, în care m-ai fãcut sãmi pun nãdejdea! Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: cã
fãgãduinþa Ta îmi dã iarãºi viaþã. Niºte îngâmfaþi mi-aruncã batjocuri; totuºi
eu nu mã abat de la Legea Ta. Mã gândesc la judecãþile Tale de odinioarã,
Doamne, ºi mã mângâi. M-apucã o mânie aprinsã la vederea celor rãi,
care pãrãsesc Legea Ta. Orânduirile Tale sunt prilejul cântãrilor mele, în
casa pribegiei mele. Noaptea îmi aduc aminte de numele Tãu, Doamne, ºi
pãzesc Legea Ta. Aºa mi se cuvine, cãci pãzesc poruncile Tale.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. APOSTAZIE ÎN POPORUL LUI DUMNEZEU
a. Care era starea poporului ales al lui Dumnezeu în timpul lui
Ieremia? Ieremia 8:5,6.
„Timp de patruzeci de ani Ieremia trebuia sã stea în faþa naþiunii ca
martor pentru adevãr ºi neprihãnire. Într-un timp de apostazie fãrã pereche,
el trebuia sã exemplifice în viaþã ºi caracter închinarea singurului Dumnezeu
adevãrat. În timpul asediilor teribile ale Ierusalimului, el trebuia sã fie purtãtorul
de cuvânt al lui Iehova. El trebuia sã prezicã nãruirea casei lui David ºi
nimicirea frumosului templu construit de Solomon. ªi când a fost închis din
pricina cuvintelor sale neînfricate, el trebuia sã vorbeascã totuºi clar împotriva
pãcatului din locurile înalte. Dispreþuit, urât, respins de oameni, el trebuia sã
fie în cele din urmã martorul împlinirii literale a profeþiilor sale cu privire la
osânda care urma sã vinã ºi sã aibã parte de durerea ºi vaiul care aveau sã
urmeze nimicirii cetãþii osândite.”– Profeþi ºi regi, pg.286.
b. Ce punct de pãcãtuire a specificat Dumnezeu în mod special prin
profeþii Sãi? Ieremia 17:19-23.
„Lucrarea preoþilor în legãturã cu darurile de jertfã era sporitã în Sabat,
totuºi în lucrarea lor sfântã în serviciul lui Dumnezeu ei nu cãlcau porunca a
patra a Decalogului. Când Israel s-a despãrþit de Dumnezeu, adevãratul
scop al instituþiei Sabatului a devenit mai puþin clar în minþile lor. Ei au devenit
nepãsãtori în respectarea lui ºi n-au mai þinut cont de orânduirile sale. Profeþii
le-au mãrturisit despre neplãcerea lui Dumnezeu pentru cãlcarea Sabatului
Sãu. Neemia spune: ‚În zilele acelea am vãzut în Iuda pe unii cãlcând în
teasc în ziua Sabatului ºi aducând snopi ºi încãrcând mãgari; ºi de asemenea
struguri ºi smochine ºi tot felul de poveri pe care le-au adus în Ierusalim în
ziua Sabatului: ºi am mãrturisit împotriva lor în ziua în care au vândut
alimente.’...
Dar ei n-au ascultat îndemnurile ºi mustrãrile profeþilor inspiraþi ºi s-au
îndepãrtat tot mai mult de religia pãrinþilor lor. În cele din urmã au venit
peste ei calamitãþi, persecuþie ºi captivitate ca urmare a nesocotirii de cãtre
ei a cerinþelor lui Dumnezeu.”– The Spirit of Prophecy, vol.2, pg. 194.
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2. OCAZIE PENTRU POCÃINÞÃ
a. Cum ªi-a dovedit Dumnezeu caracterul Sãu îndelung rãbdãtor ºi
iertãtor faþã de poporul Sãu în ciuda pãcãtuirii lor continue?
Ieremia 17:24-26.

„Prin Ieremia cuvântul Domnului faþã de poporul Sãu a fost: ‚Întoarcete, necredincioasa Israel... ºi nu voi arunca o privire întunecoasã împotriva
voastrã, cãci sunt milostiv, zice Domnul, ºi nu þin mânie pe vecie. Recunoaºteþi numai nelegiuirea, recunoaºte cã ai fost necredincioasã Domnului,
Dumnezeului tãu ... Întoarceþi-vã, copii rãzvrãtiþi, zice Domnul; cãci Eu sunt
Stãpânul vostru... Mã gândeam cã Mã vei chema ‚Tatã!’ ºi nu te vei mai
abate de la Mine. Întoarceþi-vã, copii rãzvrãtiþi, ºi vã voi ierta abaterile.
(Ieremia 3:12-14, 19,22).”– Profeþi ºi regi, pg. 287.
b. Încotro îndruma Dumnezeu poporul Sãu atunci, la fel ca ºi astãzi?
Isaia 58:12-14.

„Astfel profetul a stat ferm de partea principiilor sãnãtoase ale unei
vieþuiri drepte, care erau atât de clar trasate în cartea legii. Dar starea
predominantã în þara lui Iuda era de aºa naturã, încât numai prin cele mai
hotãrâte mãsuri se putea determina o schimbare în bine; de aceea el a lucrat
cu cea mai mare seriozitate pentru cei nepocãiþi. ‚Desþeleniþi-vã un ogor
nou ºi nu semãnaþi între spini’ stãruia el. ‚Curãþeºte-þi inima de rãu, Ierusalime,
ca sã fii mântuit!’ (Ieremia 4:3,14)”– Profeþi ºi regi, pg.288.
„[Isaia 61:4; 58:12 citat.] Profetul descrie aici un popor care, într-un
timp de îndepãrtare generalã de la adevãr ºi neprihãnire, cautã sã restabileascã
principiile care sunt temelia împãrãþiei lui Dumnezeu. Ei sunt dregãtorii unei
spãrturi care a fost fãcutã în legea lui Dumnezeu – zidul pe care El l-a pus în
jurul aleºilor Sãi pentru protecþia lor ºi ascultarea de preceptele sale de
dreptate, adevãr ºi puritate avea sã fie siguranþa lor veºnicã.”– Ibid., pg.677,678.
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3. NIMICIREA ANUNÞATÃ
a. Ce stare trebuie sã fie atinsã înainte ca noi sã putem dobândi
împlinirea fãgãduinþelor lui Dumnezeu? Deuteronom 4:30,31;
11:26-28; Isaia 1:19.
„Sunt unii care pretind sfinþenia, care declarã cã sunt cu totul ai Domnului,
care pretind un drept la fãgãduinþele lui Dumnezeu, în timp ce refuzã sã dea
ascultare poruncilor Lui. Aceºti cãlcãtori ai legii pretind tot ce este fãgãduit
copiilor lui Dumnezeu; dar aceasta este încumetare din partea lor, cãci Ioan
ne spune cã adevãrata iubire pentru Dumnezeu va fi descoperitã prin
ascultare de toate poruncile Sale. Nu este suficient a crede teoria adevãrului,
a face o mãrturisire de credinþã în Hristos, a crede cã Isus nu este un impostor
ºi cã religia Bibliei nu este o fabulã meºteºugit alcãtuitã. ‚Acela care zice
<<Îl cunosc>> ºi nu pãzeºte poruncile Lui’ – scria Ioan – ‚este un mincinos
ºi adevãrul nu este în el. Dar oricine pãzeºte cuvântul Lui, în el dragostea lui
Dumnezeu a ajuns desãvârºitã: ºi prin aceasta ºtim cã suntem în El.’ ‚Cel ce
pãzeºte poruncile Lui locuieºte în El ºi El în el’ (1 Ioan 2:4,5; 3:24).– Istoria
faptelor apostolilor, pg.442.

„Tot la fel este cu oricare alta din cerinþele lui Dumnezeu. Toate darurile
Sale sunt fãgãduite cu condiþia ascultãrii. Dumnezeu are un cer plin de
binecuvântãri pentru acei care vor coopera cu El. Toþi acei care ascultã de
El pot pretinde cu încredere împlinirea fãgãduinþelor Sale.”– Parabole, pg.110.
b. Care a fost avertismentul dat lui Israel, dacã acesta nu avea sã
îºi schimbe cãile, în special în ceea ce priveºte Sabatul? Ieremia
18:15-17; 25:8-12.
„[Ieremia 17:24,25 citat.] Aceastã fãgãduinþã a prosperitãþii ca rãsplatã
a credincioºiei a fost însoþitã de o profeþie a judecãþilor grozave care aveau
sã cadã peste cetate dacã locuitorii ei aveau sã se dovedeascã necredincioºi
faþã de Dumnezeu ºi legea Sa. Dacã îndemnurile de a asculta de Domnul
Dumnezeul pãrinþilor lor ºi de a sfinþi Sabatul Sãu nu erau urmate, cetatea ºi
palatele ei urmau sã fie nimicite cu desãvârºire de foc.”– Profeþi ºi regi,
pg.288.
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4. REZULTATELE TERIBILE ALE APOSTAZIEI
a. Ce direcþie a apucat poporul lui Dumnezeu în ciuda avertismentelor? Ieremia 6:16,17; 2 Cronici 36:17-20.

„Dumnezeu a stãruit pe lângã Iuda sã nu-L provoace la mânie, dar acesta
n-a ascultat. În cele din urmã a fost rostitã sentinþa împotriva lor. Ei urmau
sã fie duºi captivi în Babilon. Haldeii urmau sã fie folosiþi ca unealtã prin
care Dumnezeu avea sã pedepseascã poporul Sãu neascultãtor. Suferinþele
bãrbaþilor lui Iuda urmau sã fie proporþionale cu lumina pe care o primiserã
ºi cu avertismentele pe care le-au dispreþuit ºi respins. Multã vreme ªi-a
întârziat Dumnezeu judecãþile, dar acum El avea sã aducã defavoarea Sa
asupra lor ca un ultim efort de a-i opri din umblarea lor rea.”– Profeþi ºi regi,
pg.298.

„Atrãgând atenþia lui Iuda la pãcatele care au determinat în cele din
urmã captivitatea babilonianã, Domnul a declarat: ‚Tu ai ... profanat Sabatele
Mele.’ ‚De aceea Mi-am vãrsat mânia asupra lor; i-am mistuit cu focul
mâniei Mele; am fãcut ca faptele lor sã se întoarcã asupra capului lor’
(Ezechiel 22:8, 31 eng.).” – Ibid., pg.127.
b. De ce a fost Dumnezeu nevoit sã ia o asemenea mãsurã? 2 Cronici
36:14-16; Ezechiel 22:8,31.

„Copiii lui Israel au fost duºi captivi în Babilon fiindcã s-au despãrþit de
Dumnezeu ºi nu au mai pãstrat principiile care fuseserã date pentru a-i þine
liberi de metodele ºi practicile naþiunilor care-L dezonorau pe Dumnezeu.
Domnul nu putea sã le dea prosperitate. El nu putea sã-ªi împlineascã
legãmântul Sãu cu ei, câtã vreme ei erau necredincioºi principiilor pe care El
li le dãduse sã le pãstreze cu ardoare. Prin spiritul ºi acþiunile lor, ei au
reprezentat în mod greºit caracterul Sãu ºi El a îngãduit ca ei sã fie luaþi
captivi. El i-a umilit din pricina despãrþirii lor de El. El i-a lãsat pe cãile lor
proprii ºi cei nevinovaþi au suferit împreunã cu cei vinovaþi.”– The Review
and Herald, 2 mai 1899.
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5. UN DUMNEZEU NESCHIMBÃTOR
a. Care sunt cele mai importante caracteristici ale iubirii lui
Dumnezeu faþã de noi? Psalmii 89:14; Exodul 34:6,7.
„Iubirea infinitã a lui Dumnezeu a fost manifestatã în darul Unicului Sãu
Fiu pentru a rãscumpãra neamul omenesc pierdut. Hristos a venit pe pãmânt
sã descopere oamenilor caracterul Tatãlui Sãu ºi viaþa Sa era plinã de fapte
de duioºie ºi compasiune divinã. ªi totuºi Hristos Însuºi declarã: ,Pânã nu
vor trece cerurile ºi pãmântul, nu va trece nici o iotã sau frânturã de slovã
din lege’ (Matei 5:18). Aceeaºi voce, care cu apeluri rãbdãtoare ºi pline de
iubire îl invitã pe pãcãtos sã vinã la El ºi sã afle iertare ºi pace, va porunci la
judecatã celor ce resping îndurarea Sa: ‚Depãrtaþi-vã de la Mine,
blestemaþilor’ (Matei 25:41). În toatã Biblia, Dumnezeu nu este reprezentat
doar ca un tatã duios, ci ºi ca un judecãtor drept. Deºi Îi place sã manifeste
îndurare ºi ‚iartã fãrãdelegea, rãzvrãtirea ºi pãcatul’, totuºi El ‚nu socoteºte
pe cel vinovat drept nevinovat’ (Exodul 34:7).” – Patriarhi ºi profeþi, pg.537.
b. Cum putem fi asiguraþi cã Dumnezeu va proceda întotdeauna
drept cu pãcãtosul? Evrei 13:8.
„Dumnezeu nu-ªi schimbã planurile Sale ºi nu creeazã noi mijloace pentru
a-l mântui pe om în diferite veacuri sau dispensaþiuni. La El ,nu este schimbare,
nici umbrã de mutare’. El nu desfiinþeazã legea pentru a-l aduce pe om în
armonie cu Sine. Dacã ªi-ar fi propus sã nimiceascã vreodatã stãpânirea
legii asupra omului, El ar fi fãcut asta când eºecul lui Adam de a pãzi cerinþele
ei l-au adus sub osânda ei grozavã. Dar Dumnezeu nu oferã vreo asemenea
scãpare din aceastã situaþie de urgenþã. El izgoneºte perechea vinovatã din
grãdinã. Legea spune cã pedeapsa pãcatului este moartea ºi ei ºi-au atras,
prin alegere deliberatã, pierderea vieþii veºnice. Procedura lui Dumnezeu
faþã de cei rãzvrãtiþi nu s-a schimbat. Nu mai existã nici o cale de întoarcere
la nevinovãþie ºi la viaþã, decât prin pocãinþa pentru cãlcarea legii lui
Dumnezeu ºi credinþã în meritele jertfei divine, care a suferit pentru pãcatele
voastre din trecut ºi voi sunteþi acceptaþi în Cel Iubit cu condiþia ascultãrii de
poruncile Creatorului vostru.”– The Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Orbire spiritualã – „Iubirea ºi dreptatea lui Dumnezeu au oferit o cale ºi
una singurã prin care omul sã poatã fi salvat de despãrþirea veºnicã de cer ºi
de înstrãinare de Dumnezeu ºi aceasta este prin credinþã în Hristos ºi ascultare
de legea Sa. Spiritul lui Dumnezeu care acþioneazã asupra inimii omeneºti nu-i
duce niciodatã pe oameni la a micºora legea lui Iehova. Luminaþi de aceastã
influenþã divinã, noi vom privi cu admiraþie maiestatea cerinþelor sale, urâþenia
pãcatului ºi vom simþi groaza pedepselor sale inevitabile asupra pãcãtosului.
,Dacã pãcãtuieºte cineva, avem la Tatãl un apãrãtor, pe Isus Hristos cel
drept,’ ºi spre acest refugiu se îndreaptã sufletul pocãit pentru a implora meritele
sângelui Mântuitorului sãu. Dar, în timp ce sângele lui Hristos este valabil
pentru sufletul pocãit, Hristos nu este un slujitor al pãcatului ºi nu existã nici
pace, nici asigurare, nici speranþã veritabilã pentru cineva care ignorã pretenþiile
legii lui Dumnezeu ºi calcã în picioare cerinþele ei. Încrederea în scopurile sau
faptele bune ale omului este vãzutã de pãcãtosul care se pocãieºte a fi cea
mai mare nebunie. A presupune cã doar câteva fapte de binefacere sau
îndeplinirea datoriei va anula o viaþã întreagã de pãcat este o orbire pe care
Satan o aduce peste minte pentru a întuneca percepþiile morale ºi a-i conduce
pe oameni sã se încreadã în sine.” – The Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
Eliberare glorioasã – „Astfel profeþiile cu privire la judecata viitoare
au fost amestecate cu fãgãduinþele eliberãrii finale glorioase. Acei care
alegeau sã facã pace cu Dumnezeu ºi sã trãiascã vieþi sfinte în mijlocul
apostaziei predominante, aveau sã primeascã putere pentru fiecare încercare
ºi sã fie în stare sã mãrturiseascã pentru El cu mare putere. ªi în veacurile
care aveau sã vinã, eliberarea fãcutã pentru ei ar fi întrecut în faimã pe
aceea fãcutã pentru copiii lui Israel în timpul Exodului. Veneau zilele, declara
Domnul prin profetul Sãu, când ‚nu vor mai zice, trãieºte Domnul care i-a
scos pe copiii lui Israel din þara Egiptului, ci, trãieºte Domnul care a ridicat ºi
a condus seminþia casei lui Israel din þara de miazãnoapte ºi din toate þãrile unde
i-am dus ºi ei vor locui în þara lor’ (Ieremia 23:7,8).” – Profeþi ºi regi, pg.299.
1. Dacã gãsiþi cã nu sunteþi în armonie cu voia lui Dumnezeu, cum
ar trebui sã vã simþiþi în ceea ce priveºte apropierea de El?
2. De ce a trebuit Dumnezeu sã foloseascã în cele din urmã mãsuri
drastice pentru a ajunge la Israel?
3. Doreºte Dumnezeu vreodatã sã-l pedepseascã pe pãcãtos?
4. Ce condiþii trebuie sã fie îndeplinite pentru a se primi binecuvântãrile lui Dumnezeu?
5. De ce este Sabatul în special important pentru poporul lui
Dumnezeu?
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Sabat, 1 noiembrie 2003
Darul Sabatului întâi
Literaturã pentru þãrile sãrace
Isus a spus, „Duhul Domnului este
peste Mine, fiindcã M-a uns sã predic
sãracilor evanghelia.” (Luca 4:18).
„Dumnezeu lucreazã prin instrumente sau
mijloace. El foloseºte lucrarea evangheliei,
lucrarea medicalã misionarã ºi publicaþiile
conþinând adevãrul prezent pentru a impresiona inimile.
Toate sunt fãcute eficiente prin credinþã. Când adevãrul este auzit sau citit, Duhul
sfânt îl fixeazã în inimile acelora care aud ºi citesc cu o dorinþã serioasã de a ºti ce
este drept.” Evanghelizare, pg.338.
„Cãrþile ºi revistele sunt mijloacele Domnului de a pãstra solia pentru acest timp
în continuu înaintea oamenilor. În luminarea ºi întãrirea sufletelor în adevãr, publicaþiile
vor face o lucrare mult mai mare decât poate fi realizatã doar prin lucrarea Cuvântului.
Solii tãcuþi care sunt puºi în cãminele oamenilor prin lucrarea colportorului vor întãri
lucrarea evangheliei în toate modurile; cãci Duhul Sfânt va impresiona minþile când
acestea citesc cãrþile, întocmai dupã cum impresioneazã minþile acelora care ascultã
de predicarea Cuvântului.” Ibid., pg.101.
„Publicaþiile noastre ar trebui tipãrite în diferite limbi ºi trimise la orice þarã
civilizatã, cu orice preþ. Care este valoarea banilor în acest timp, în comparaþie cu
valoarea sufletelor? Fiecare dolar din mijloacele noastre ar trebui considerat ca fiind
al Domnului, nu al nostru ºi ca o încredinþare preþioasã din partea lui Dumnezeu
pentru noi; nu pentru a fi irosit pentru îngãduinþe care nu sunt necesare, ci pentru a
fi folosit cu grijã în cauza lui Dumnezeu, în lucrarea de a salva bãrbaþi ºi femei de la
ruinã.” Life Sketches, pg.214.
Iubiþi fraþi, surori ºi prieteni: În lumina acestor afirmaþii inspirate, vã rugãm sã vã
amintiþi de nevoia urgentã de mijloace pentru rãspândirea luminii adevãrului prezent
la sufletele care flãmânzesc dupã pâinea vieþii în þãrile sãrace din lume. Când Darul
Sabatului Întâi este strâns pe data de 1 noiembrie 2003, sã ne întindem mâinile cu
inimi deschise pentru aceastã lucrare al cãrei timp este acum. Domnul sã
binecuvânteze din abundenþã fiecare dar ºi dãruitor!

Daniel Dumitru, Secretar al Departamentului de Editurã al CG
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Sabat, 1 noiembrie 2003
s.a. 17:05

Un legãmânt veºnic
„Dacã îþi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile tale
în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti pe
Domnul, slãvindu-L ºi dacã-l vei cinsti neurmând cãile tale, neîndeletnicidute cu treburile tale ºi nededându-te la flecãrii” (Isaia 58:13).
„Mari binecuvântãri sunt fãgãduite acelora care sfinþesc Sabatul lui
Dumnezeu.” The Review and Herald, 13 iulie 1897.
Recomandare pentru studiu: The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.53-56.
Profeþi ºi regi, pg.476,477.
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Isaia 58:8-14.
„Atunci lumina ta va rãsãri ca zorile ºi vindecarea ta va încolþi repede;
neprihãnirea ta îþi va merge înainte ºi slava Domnului te va însoþi. Atunci tu
vei chema ºi Domnul va rãspunde, vei striga ºi El va zice: ,Iatã-Mã.’ Dacã
vei îndepãrta jugul din mijlocul tãu, ameninþãrile cu degetul ºi vorbele de
ocarã, dacã vei da mâncarea ta celui flãmând, dacã vei sãtura sufletul lipsit,
atunci lumina ta va rãsãri peste întunecime ºi întunericul tãu va fi ca ziua în
amiaza mare. Domnul te va cãlãuzi neîncetat, îþi va sãtura sufletul chiar în
locuri fãrã apã ºi va da din nou putere mãdularelor tale; vei fi ca o grãdinã
bine udatã, ca un izvor ale cãrui ape nu seacã. Ai tãi vor zidi iarãºi pe
dãrâmãturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile strãbune; vei fi numit
‚dregãtor de spãrturi’, ‚Cel ce drege drumurile ºi face þara cu putinþã de
locuit’. Dacã îþi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile
tale în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti
pe Domnul, slãvindu-L ºi dacã-l vei cinsti, neurmând cãile tale,
neîndeletnicindu-te cu treburile tale ºi nededându-te la flecãrii, atunci te vei
putea desfãta în Domnul ºi Eu te voi sui pe înãlþimile þãrii, te voi face sã te
bucuri de moºtenirea tatãlui tãu, Iacov, cãci gura Domnului a vorbit.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. DUPÃ ROADELE LOR ÎI VEÞI CUNOAªTE
a. Ce îi identificã pe adevãraþii urmaºi ai lui Isus? Matei 7:15-20;
2 Corinteni 6:14-18.
„Nu toþi acei care rostesc numele lui Hristos sunt una cu Hristos. Acei
care nu au Spiritul ºi harul lui Hristos nu sunt ai Lui, indiferent care ar fi
mãrturisirea lor. Dupã roadele lor îi veþi cunoaºte. Obiceiurile ºi practicile care
sunt dupã rânduiala lumii nu aduc la îndeplinire principiile legii lui Dumnezeu ºi
de aceea nu emanã Spiritul Sãu, nici nu exprimã caracterul Sãu. Asemãnarea
cu Hristos va fi manifestatã doar de acei care sunt asimilaþi dupã chipul divin.
Numai acei care sunt modelaþi prin acþiunea Duhului Sfânt sunt împlinitori ai
Cuvântului lui Dumnezeu ºi exprimã gândul ºi voia lui Dumnezeu. Existã în
lume atât creºtinism adevãrat cât ºi creºtinism fals. Adevãratul spirit al omului
este manifestat prin modul în care se poartã cu semenii sãi. Am putea pune
întrebarea: Reprezintã el caracterul lui Hristos în spirit ºi acþiune, sau manifestã
pur ºi simplu trãsãturile naturale ºi egoiste de caracter care aparþin oamenilor
din lumea aceasta? Mãrturisirea nu are nici o greutate înaintea lui Dumnezeu.
Înainte ca sã fie pentru veºnicie prea târziu pentru ca relele sã fie îndreptate,
fiecare sã se întrebe: ‚Ce sunt eu?’. Depinde de noi dacã ne vom forma
asemenea caractere, care ne vor face membri ai familiei regale a lui Dumnezeu
de sus.”– The Review and Herald, 9 aprilie 1895.
b. De unde ºtim cã adevãratul creºtinism este mai mult decât o
mãrturisire? Matei 7:21-23; Iacov 1:22-25.
„O simplã mãrturisire a uceniciei nu are nici o valoare. Credinþa în Hristos
care salveazã sufletul nu este ceea ce este reprezentatã a fi de cãtre mulþi.
‚Credeþi, credeþi,’ zic ei, ‚ºi nu este nevoie sã þineþi legea’. Dar o credinþã care nu
duce la ascultare este încumetare. Apostolul Ioan spune: ‚Acela care zice: <<Îl
cunosc>> ºi nu pãzeºte poruncile Lui este un mincinos ºi adevãrul nu este în el’
(1 Ioan 2:4). Nimeni sã nu cultive ideea cã providenþele speciale sau manifestãrile
miraculoase trebuie sã fie dovada cã lucrarea lor sau ideile pe care le susþin ar fi
veritabile. Când oamenii vor vorbi cu uºurinþã despre cuvântul lui Dumnezeu ºi
îºi vor pune impresiile, sentimentele ºi viaþa lor mai presus de standardul divin,
putem ºti cã nu au luminã în ei.”– Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.146 eng.
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2. UN SEMN DE DEOSEBIRE
a. În timp ce pãzirea celor Zece Porunci este rodul relaþiei noastre
cu Dumnezeu, care dintre cele Zece Porunci slujeºte în mod
special ca semn al credincioºiei noastre faþã de Dumnezeu?
Exodul 31:16,17; Ezechiel 20:12,20.

b. De unde ºtim cã Sabatul zilei a ºaptea n-a fost dat doar pentru
iudei? Când a fost el instituit? Genesa 2:3.
„Hristos a fost conducãtorul evreilor când aceºtia mãrºãluiau din Egipt spre
Canaan. În unire cu Tatãl, Hristos a proclamat iudeilor legea în mijlocul tunetelor
de pe Sinai ºi când a venit pe pãmânt, ca om între oameni, El a venit ca descendent
al lui Avraam. Sã folosim noi acelaºi argument cu privire la Biblie ºi Hristos ºi sã
le respingem ca fiind iudaice, dupã cum se face cu respingerea Sabatului
Domnului Dumnezeului nostru? Instituþia Sabatului este la fel de îndeaproape
identificatã cu iudeii ca ºi Biblia ºi este acelaºi motiv pentru respingerea uneia ca
ºi pentru respingerea celeilalte. Dar Sabatul nu este de origine iudaicã. El a fost
instituit în Eden înainte sã existe poporul iudeu. Sabatul a fost fãcut pentru întreaga
omenire ºi a fost instituit în Eden înainte de cãderea omului. Creatorul l-a numit
‚ziua Mea cea sfântã’.– The Signs of the Times, 12 noiembrie 1894.
c. Conform cu Exodul 31:16, cât avea sã dureze Sabatul?
„Hristos S-a anunþat ca ‚Domn al Sabatului’. Începând de la creaþiune, el
este la fel de vechi ca ºi neamul omenesc ºi, fiind creat pentru om, va exista câtã
vreme va exista omul. Sfinþit prin odihna ºi binecuvântarea Creatorului, Sabatul
a fost pãzit de Adam în inocenþa sa în Edenul sfânt, de Adam care a cãzut ºi
totuºi s-a pocãit, când a fost izgonit din locul sãu fericit. El a fost þinut de toþi
patriarhii, de la Abel la Noe, la Avraam ºi Iacov. Când poporul ales se afla în
captivitate în Egipt, mulþi, în mijlocul idolatriei care predomina, ºi-au pierdut
cunoºtinþa despre legea lui Dumnezeu; dar când Domnul l-a eliberat pe Israel, El
a proclamat legea Sa într-o grandoare înfricoºãtoare înaintea mulþimii adunate,
pentru ca aceasta sã poatã cunoaºte voia Lui, sã se teamã ºi sã asculte de El
pentru totdeauna.”– The Signs of the Times, 12 noiembrie 1894.
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3. UN LEGÃMÂNT VEªNIC
a. Va fi vreodatã un timp când poporul lui Dumnezeu nu va þine
Sabatul? Isaia 66:22,23.

„Copiii lui Israel trebuia sã respecte Sabatul prin toate generaþiile lor ‚ca
un legãmânt veºnic’ (Exodul 31:16). Sabatul nu ºi-a pierdut nimic din
semnificaþia sa. El este încã semnul între Dumnezeu ºi poporul Sãu ºi va fi
astfel pentru totdeauna. Acum ºi întotdeauna noi trebuie sã stãm ca popor
deosebit ºi aparte, liber de orice politicã lumeascã, netulburat de confederarea
cu acei care nu au înþelepciunea de a discerne pretenþiile lui Dumnezeu atât
de clar prezentate în legea Sa.
Noi trebuie sã arãtãm cã încercãm sã lucrãm în armonie cu cerul, pregãtind
calea Domnului. Noi trebuie sã dãm mãrturie tuturor naþiunilor, neamurilor ºi
limbilor cã suntem un popor care-L iubeºte pe Dumnezeu ºi se teme de El,
un popor care sfinþeºte Sabatul zilei a ºaptea ºi trebuie sã arãtãm în mod clar
cã avem credinþã deplinã cã Domnul va veni curând pe norii cerului.”–
Înalta noastrã chemare, pg. 345 eng.

„Nouã, ca ºi poporului Israel, Sabatul ne este dat ca ‚un legãmânt veºnic’.
Pentru acei care venereazã sfânta Sa zi, Sabatul este un semn cã Dumnezeu
îi recunoaºte ca poporul Sãu ales. Este un angajament cã El va împlini
legãmântul Sãu faþã de ei. Fiecare suflet care acceptã semnul guvernãrii lui
Dumnezeu se pune sub legãmântul divin, veºnic. El se prinde de lanþul de
aur al ascultãrii, din care fiecare verigã este o fãgãduinþã.”– Testimonies,
vol.6, pg.322.

„Sabatul nu a fost doar pentru Israel, ci pentru lume. El a fost fãcut de
cunoscut omului în Eden ºi, asemenea celorlalte precepte ale Decalogului,
are o obligativitate nepieritoare. Despre acea lege din care porunca a patra
formeazã o parte, Hristos declarã: ‚Câtã vreme nu vor trece cerul ºi pãmântul,
nu va trece nici o iotã sau frânturã de slovã din lege.’ Câtã vreme vor dura
cerurile ºi pãmântul, Sabatul va continua ca semn al puterii Creatorului. ªi
când Edenul va înflori din nou pe pãmânt, ziua sfântã de odihnã a lui Dumnezeu
va fi onoratã de toþi sub soare. ‚De la un Sabat la altul’ locuitorii noului
pãmânt glorificat vor merge ‚sã se închine înaintea Mea, zice Domnul’ (Matei
5:18; Isaia 66:23)” – Hristos Lumina lumii, pg.205.
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4. EXEMPLE PENTRU NOI
a. De ce a fost scris Vechiul Testament ºi ne-a fost lãsat nouã?
Romani 15:4; Ioan 5:39.
„Vechiul Testament... nu a fost scris doar pentru cei din vechime; el a
fost scris pentru toate timpurile ºi pentru toþi oamenii.” – The Spirit of Prophecy,
vol.2, pg.254.

b. Ce exemplu al lui Israel cu privire la Sabat ne este dat nouã?
Exodul 16:4,5; 1 Corinteni 10:11.
„Prin Moise, Domnul a spus copiilor lui Israel: ,Mâine este odihna sfântului
Sabat pentru Domnul: coaceþi ce aveþi de copt astãzi ºi fierbeþi ce aveþi de
fiert; ºi ceea ce rãmâne pãstraþi pânã a doua zi dimineaþa.’ ‚Poporul se
risipea ºi o strângea, o mãcina la râºniþã sau o pisa într-o piuã; o fierbea în
oalã ºi fãcea turte din ea.’ (Exodul 16:23; Numeri 11:8). Era ceva de fãcut în
pregãtirea pâinii trimise din cer pentru copiii lui Israel. Domnul le-a spus cã
aceastã lucrare trebuia fãcutã vinerea, în ziua de pregãtire. Aceasta era o
încercare pentru ei. Dumnezeu a vrut sã vadã dacã ei aveau sã pãzeascã
Sabatul sfânt.” – Testimonies, vol.6, pg.354,355.
c. Care a fost motivul pentru care unii dintre israeliþi n-au trecut
aceastã încercare? Evrei 4:1-6, 9-11.
„Necredinþa Îl dezonoreazã foarte mult pe Dumnezeu. Lipsa noastrã de
credinþã reþine de la noi binecuvântãrile preþioase care sunt asupra noastrã ºi
pe care Dumnezeu doreºte ca noi sã le primim ºi sã le apreciem. Când
practicãm Cuvântul, vom fi desãvârºiþi în Acela care este neprihãnirea noastrã.
Dacã Cuvântul este crezut de noi cu seriozitate ºi umilinþã, dacã este primit ºi
însuºit, el ne va da o preþioasã experienþã care ne va face înþelepþi pentru
mântuire. Dar, asemenea copiilor lui Israel, noi suntem în pericol de a îngãdui
un spirit de necredinþã ºi murmurare.”– The Signs of the Times, 4 octombrie 1899.
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5. DREGÃTORI AI SPÃRTURII
a. Ce lucrare specialã va face poporul lui Dumnezeu în timpul
sfârºitului cu privire la Sabat? Isaia 58:12,13.
„În cuvinte cu un înþeles de negreºit, profetul indicã lucrarea specificã a
acestui popor al rãmãºiþei, care clãdeºte zidul. ‚Dacã îþi vei opri piciorul în
ziua Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântã; dacã
Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti pe Domnul, slãvindu-L ºi dacã-l
vei cinsti, neurmând cãile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale ºi
nededându-te la flecãrii, atunci te vei putea desfãta în Domnul ºi Eu te voi
sui pe înãlþimile þãrii, te voi face sã te bucuri de moºtenirea tatãlui tãu Iacov;
cãci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58:13,14).”– Profeþi ºi regi, pg.477.
b. Ce fãgãduinþã este datã acelora care se angajeazã în aceastã
lucrare foarte importantã? Isaia 58:14; Apocalipsa 22:14.
„Mari binecuvântãri sunt fãgãduite acelora care pãzesc sfânt Sabatul lui
Dumnezeu. ‚Dacã-þi vei opri piciorul în Sabat,’ zice Domnul, ‚ca sã nu-þi
faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta
ca sã sfinþeºti pe Domnul slãvindu-L ºi dacã-l vei cinsti neurmând cãile tale,
neîndeletnicindu-te cu treburile tale ºi nededându-te la flecãrii, atunci te vei
putea desfãta în Domnul ºi Eu te voi sui pe înãlþimile þãrii, te voi face sã te
bucuri de moºtenirea tatãlui tãu Iacov, cãci gura Domnului a vorbit.’”– The
Review and Herald, 13 iulie 1897.

„Dar nu trebuie sã vã gândiþi cã nu aveþi nimic de fãcut, fiindcã Hristos a
murit pentru voi. Trebuie sã vã pocãiþi de toate pãcatele voastre ºi sã vã daþi
inimile lui Dumnezeu ºi apoi sã credeþi cã sângele lui Hristos vã curãþã de
orice pãcat. Atunci, dacã pãziþi toate poruncile lui Dumnezeu, Sabatul cu odihna,
puteþi prin meritele lui Hristos sã fiþi aduºi înapoi la pomul vieþii. Aceasta se va
întâmpla când Isus vine sã-i învie pe drepþii cei morþi ºi sã-i schimbe pe sfinþii
cei vii. Atunci veþi avea dreptul la pomul vieþii ºi veþi mânca din frunzele ºi
rodul nemuritor al pomului vieþii ºi veþi trãi pentru totdeauna în fericire desãvârºitã.
Citiþi Apocalipsa 22:14.”– The Youth’s Instructor, 1 august 1856.
„Sã ne gândim cã toate aceste binecuvântãri bogate sunt pentru acei
care pãzesc poruncile lui Dumnezeu. Ce ne putem dori mai mult? Ce rãsplatã
mai bogatã putem cere?” – The Review and Herald, 22 ianuarie 1895.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Vigilenþã continuã – „Timpul în care trãim pretinde o vigilenþã continuã
ºi predicatorii lui Dumnezeu trebuie sã prezinte lumina cu privire la problema
Sabatului. Ei ar trebui sã-i avertizeze pe locuitorii lumii cã Hristos urmeazã
sã vinã în curând cu putere ºi slavã mare. Ultima solie de avertizare cãtre
aceastã lume trebuie sã-i ducã pe oameni la a vedea importanþa pe care
Dumnezeu o acordã legii Sale. Atât de clar trebuie sã fie prezentat adevãrul,
încât nici un pãcãtos care îl aude sã nu poatã fi scuzat cã nu a reuºit sã
înþeleagã importanþa ascultãrii de poruncile lui Dumnezeu.”– Slujitorii
evangheliei, pg.132.

„Lui Adam ºi Evei în Eden Domnul le-a dat dreptul sã se foloseascã de
fiecare pom din grãdinã, cu excepþia unuia. Tot astfel, Domnul a dat oamenilor
ºase zile în care trebuie sã se angajeze în muncã obiºnuitã, dar El a sfinþit
ziua a ºaptea, declarând-o sfântã. Acea zi trebuie respectatã cu sfinþenie ca
memorial al creaþiunii. ‚Dumnezeu a binecuvântat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o
fiindcã în ea El S-a odihnit de tot lucrul Lui.’”– The Signs of the Times, 31 martie
1898.

Închinãtori ai lui Iehova – „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a ºaptea, nu
doar pentru a le da un exemplu iudeilor. Porunca Sabatului este obligatorie
pentru toþi oamenii pânã la sfârºitul timpului. ªi nu numai atât, dar respectarea
ei trebuie dusã în lumea viitoare, pentru a fi perpetuatã în toatã veºnicia.”–
Ibid., 29 iulie 1897.

„Indicând la Dumnezeu ca ºi Creator al cerului ºi al pãmântului [Sabatul]
Îl distinge pe adevãratul Dumnezeu de toþi zeii falºi. Toþi acei care pãzesc
ziua a ºaptea spun prin acest act cã sunt închinãtori ai lui Iehova. Astfel,
Sabatul este semnul credincioºiei omului faþã de Dumnezeu, câtã vreme mai
sunt pe pãmânt oameni gata sã-I slujeascã.”– Sons and Daughters of God,
pg.59.

1. Întrucât Dumnezeu nu ne-a dat capacitatea de a citi inima, numai
cum ne putem identifica cu acei care-L urmeazã pe Domnul?
2. De ce este respectarea adevãratului Sabat atât de semnificativã?
3. Cât timp a intenþionat Dumnezeu ca Sabatul sã fie pãzit în onoarea
Lui?
4. Care a fost principala cauzã a eºecului lui Israel de a-L onora pe
Dumnezeu în pustie?
5. De ce este important sã fie un popor care sã restaureze Sabatul
la poziþia sa proeminentã?
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Sabat, 8 noiembrie 2003
s.a. 16:56

Sabatul în Noul Testament
„Sã nu credeþi cã am venit sã stric legea sau profeþii; am venit nu
sã stric, ci sã împlinesc.” (Matei 5:17).
„Moartea lui Hristos pe cruce este un argument de necontestat în favoarea
caracterului neschimbãtor al fiecãrui precept al sfintei legi a lui Dumnezeu.”–
The Review and Herald, 20 decembrie 1898.
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pg.130-133.

Sabat

1 noiembrie

Luca 6:6-10.
„Într-o altã zi de Sabat s-a întâmplat cã Isus a intrat în sinagogã ºi învãþa
pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptã uscatã. Cãrturarii ºi
fariseii pândeau pe Isus sã vadã dacã-l va vindeca în ziua Sabatului, ca sã
aibã de ce sã-L învinuiascã. Dar El le ºtia gândurile; ºi a zis omului care
avea mâna uscatã: ,Scoalã-te ºi stai în mijloc.’ El s-a sculat ºi a stat în
picioare. ªi Isus le-a zis: ,Vã întreb: Este îngãduit în ziua Sabatului a face
bine ori a face rãu? A scãpa o viaþã sau a o pierde?’ Atunci ªi-a rotit privirile
peste toþi ºi a zis omului: ,Întinde-þi mâna!’ El a întins-o ºi mâna i s-a fãcut
sãnãtoasã ca ºi cealaltã.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. ISUS ªI SABATUL
a. Ce exemplu ne-a dat Isus cu privire la Sabat? Luca 4:16; Marcu
6:2; Luca 13:10; Matei 12:6-8.

„Isus a spus la încheierea lucrãrii Sale pãmânteºti: ‚Eu am pãzit poruncile
Tatãlui Meu ºi rãmân în iubirea Lui.’ Nici Mântuitorul, nici urmaºii Sãi n-au
cãlcat vreodatã legea Sabatului. Dacã iudeii ar fi fost în stare sã-ºi susþinã
acuzaþia împotriva lui Hristos, cã ar fi un cãlcãtor al Sabatului, aºa cum au
încercat sã facã, ei nu ar mai fi avut nevoie sã aducã martori mincinoºi
pentru ca sã-ºi poatã asigura condamnarea ºi moartea Lui. Dar fiindcã la El
nu se putea gãsi nici o greºealã, pentru a determina moartea Lui a fost
necesar ca oamenii sã-ºi pãteze sufletele mãrturisind o minciunã.”– The
Signs of the Times, 12 noiembrie 1898.

b. Ce dovadã a dat Isus cã ziua a ºaptea trebuia sã rãmânã Sabatul
chiar ºi dupã moartea Sa? Matei 24:15-20; 28:1,2.

„Hristos a accentuat cuvintele Sale: ‚Cãci adevãrat vã spun, câtã vreme
nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va trece nici o iotã sau frânturã de slovã din
lege, înainte ca sã se fi întâmplat toate lucrurile.’ Câtã vreme rãmân cerurile
ºi pãmântul, atât îºi va pãstra ºi Sabatul poruncii a patra pretenþia sa asupra
familiei omeneºti.”– The Review and Herald, 20 decembrie 1898.
„Era doar o singurã intrare la mormânt ºi nici înºelãciunea umanã, nici
forþa nu putea îndepãrta piatra care pãzea intrarea. Aici S-a odihnit Isus în
timpul Sabatului. O gardã puternicã de îngeri fãcea de strajã asupra
mormântului ºi dacã vreo mânã s-ar fi ridicat sã ia trupul, strãlucirea slavei
lor l-ar fi trântit fãrã putere la pãmânt pe cel care ar fi îndrãznit sã facã
aceasta. Acela care a murit pentru pãcatele lumii trebuia sã rãmânã în
mormânt pentru timpul hotãrât. El era în închisoarea de piatrã ca un prizonier
al dreptãþii divine ºi era responsabil în faþa Judecãtorului universului. El purta
pãcatele lumii ºi numai Tatãl Sãu Îl putea elibera.”– The Youth’s Instructor, 2
mai 1901.
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2. UMBLAÞI CUM A UMBLAT EL
a. Cine este modelul nostru în toate lucrurile? 1 Timotei 1:16;
1 Petru 2:21.
„Am fost instruitã sã spun poporului nostru: Sã-L urmãm pe Hristos. Nu uitaþi
cã El trebuie sã fie modelul nostru în toate lucrurile. Putem renunþa cu siguranþã la
acele idei care nu se regãsesc în învãþãtura Lui. Apelez la predicatorii noºtri sã se
asigure cã picioarele lor sunt pe platforma adevãrului veºnic. Feriþi-vã de a urma
impulsul, numindu-l Duhul Sfânt. Unii sunt în pericol de a face asta. Cuvântul lui
Dumnezeu ne îndeamnã stãruitor sã fim tari în credinþã, în stare de a da oricui ne
cere un motiv al nãdejdii care este în noi.” – Slujitorii evangheliei, pg. 306.
„Împlinind zilnic lucrãrile lui Hristos, împlinirea voinþei Lui devine o
plãcere. Hristos a venit în lumea noastrã pentru a trãi legea lui Dumnezeu,
pentru a fi modelul nostru în toate lucrurile. El S-a aºezat între tronul milei ºi
marele numãr de închinãtori fãrã inimã care erau plini de ostentaþie, mândrie
ºi vanitate ºi prin lecþiile Sale despre adevãr, care erau ‚elocvente în simplitatea
lor,’ El îi impresiona pe oameni cu necesitatea închinãrii spirituale. Lecþiile
Sale erau impresionante, frumoase ºi pline de importanþã ºi totuºi aºa de
simple, încât chiar ºi un copil le putea înþelege. Adevãrul pe care-l prezenta
El era aºa de adânc, încât cel mai înþelept ºi cel mai desãvârºit profesor nu
îl putea epuiza. Acei care lucreazã ca ºi când L-ar vedea pe Cel Nevãzut
vor pãstra întotdeauna simplitatea, încãrcând cele mai simple cuvinte cu
puterea celor mai mari adevãruri.”– Sons and Daughters of God, pg.266.
b. Întrucât El este modelul nostru, cum ar trebui sã trãim ºi sã ne
închinãm? 1 Ioan 2:46; 1:6,7; Ioan 14:15,23.
„Hristos a venit sã fie exemplul nostru ºi noi trebuie sã umblãm cum a
umblat El ºi sã lucrãm cum a lucrat El, cu un scop neegoist, pãstrând
întotdeauna Modelul înaintea noastrã. Încãrcaþi cu un sentiment de
responsabilitate, noi trebuie sã-L reprezentãm pe Hristos înaintea lumii.
Aceasta este lucrarea noastrã ca ºi creºtini; cãci noi trebuie sã lãsãm sã
strãluceascã lumina noastrã înaintea lumii prin fapte bune. Faptele vor vorbi,
ºi de aceea cât de important este a studia viaþa lui Hristos pentru a vedea
cum L-a glorificat El pe Tatãl, pentru ca ºi noi sã putem merge ºi proceda tot
la fel.”– The Youth’s Instructor, 15 decembrie 1892.
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a. Întrucât Noul Testament a fost scris dupã moartea lui Hristos,
cum au privit apostolii legea lui Dumnezeu dupã rãstignire?
1 Ioan 3:4; Iacov 2:10; Romani 3:31.

„Mulþi învãþãtori religioºi susþin cã, prin moartea Lui, Hristos a desfiinþat
legea ºi cã oamenii sunt de acum înainte liberi de cerinþele ei. Sunt unii care
o prezintã ca pe un jug îngrozitor ºi în contrast cu sclavia legii ei prezintã
libertatea de a fi sub evanghelie.
Dar nu aºa au privit profeþii ºi apostolii legea sfântã a lui Dumnezeu.
David spunea: ‚Voi umbla în libertate; cãci caut preceptele Tale’ (Psalmii
119:45 eng.). Apostolul Iacov, care scria dupã moartea lui Hristos, se referã
la Decalog ca la ‚legea împãrãteascã’ ºi ‚legea desãvârºitã a slobozeniei’
(Iacov 2:8; 1:25). ªi vizionarul de pe Patmos, la o jumãtate de secol dupã
rãstignire, pronunþã o binecuvântare asupra acelora care ‚împlinesc poruncile
Sale, ca sã aibã dreptul la pomul vieþii ºi sã poatã intra prin porþi în cetate’
(Apocalipsa 22:14).”– Marea luptã, pg.464.
b. Ce exemple avem de la apostoli cu privire la ziua Sabatului?
Fapte 13:14; 16:13; 17:2; 18:4.

c. De unde ºtim cã apostolii s-au întâlnit de asemenea cu pãgânii în
ziua Sabatului? Fapte 13:42-44.

„[Iudeii] ascultau într-o zi de Sabat cu mare interes la învãþãturile lui
Pavel ºi Barnaba, care-L predicau pe Isus ca Mesia cel fãgãduit; ºi în Sabatul
urmãtor, din pricina mulþimii pãgânilor care s-au strâns de asemenea sã-i
asculte, ei au fost stârniþi la o crizã de indignare, cuvintele apostolilor au fost
rãstãlmãcite în minþile lor ºi ei nu erau în stare sã cântãreascã dovezile
prezentate de ei. Când au aflat cã Mesia cel predicat de apostoli avea sã fie
o luminã pentru pãgâni, ca ºi slava poporului Sãu Israel, ei ºi-au ieºit din fire
de mânie ºi au folosit cel mai insultãtor limbaj faþã de apostoli.”– Sketches
From the Life of Paul, pg.49,50.
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4. APOSTOLII ªI SABATUL (continuare)
a. Cât de mare grijã aveau apostolii pentru a nu-i ofensa pe
convertiþii evrei? Fapte 15:5,6.
„Aici este o respingere hotãrâtã a pretenþiilor ridicate adesea, cã Hristos
ºi apostolii Sãi ar fi cãlcat Sabatul poruncii a patra. Dacã pãcatul cãlcãrii
Sabatului ar fi fost asociat cu Hristos sau ªtefan, sau cu alþii care au murit
pentru credinþa lor, oamenii nu ar fi fost corupþi sã aducã mãrturie mincinoasã
împotriva lor pentru a oferi un oarecare pretext pentru osândirea lor. Un
singur asemenea exemplu al cãlcãrii legii i-ar fi pus pe creºtini în puterea
vrãjmaºilor lor. Grija lor de a manifesta cel mai mare respect pentru obiceiuri
ºi ceremonii de importanþã minorã este o dovadã cã le-ar fi fost imposibil sã
calce Sabatul poruncii a patra fãrã sã sufere cea mai grea pedeapsã.”–
Sketches From the Life of Paul, pg.213.

b. Care au fost chestiunile discutate la o foarte importantã adunare
a bisericii? Fapte 15:24-29.
„Pãgânii, ºi în special grecii, era foarte imorali ºi exista pericolul ca unii
cu inima neconvertitã sã facã o mãrturisire de credinþã fãrã sã renunþe la
practicile lor rele. Creºtinii evrei nu puteau tolera imoralitatea care nici mãcar
nu era privitã ca fiind vinovatã de cãtre pãgâni. De aceea evreii considerau
foarte potrivit ca tãierea împrejur ºi respectarea legii ceremoniale sã fie
impusã convertiþilor dintre pãgâni ca probã a sinceritãþii ºi devoþiunii lor.
Aceasta, credeau ei, ar împiedica adãugarea la bisericã a acelora care,
adoptând credinþa fãrã o adevãratã convertire a inimii ar fi putut sã aducã
dupã aceea ocarã asupra cauzei prin imoralitate ºi exces.”– Istoria faptelor
apostolilor, pg.148.

c. La câþiva ani dupã aceastã adunare, cum a repetat apostolul
pretenþiile obligatorii ale legii ºi inclusiv ale Sabatului? Romani
2:13; 6:14,15; Iacov 2:12.
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5. PRIMII CREªTINI ªI SABATUL
a. Care a fost însãrcinarea datã bisericii dupã înãlþarea lui Isus la
cer? Matei 28:19,20. Ce zi de închinare a respectat Isus?
„În însãrcinarea datã ucenicilor Sãi, Hristos nu doar cã le-a trasat lucrarea
lor, dar le-a dat de asemenea solia lor. ,Învãþaþi-i pe oameni,’ spunea El, ‚sã
respecte toate lucrurile pe care vi le-am poruncit.’ Ucenicii trebuia sã înveþe
ceea ce învãþase Hristos. Ceea ce spusese El, nu doar personal ci prin toþi
profeþii ºi învãþãtorii Vechiului Testament este inclus aici. Învãþãtura
omeneascã este lãsatã afarã. Nu este loc pentru tradiþie, pentru teoriile ºi
concluziile oamenilor sau pentru legislaþia bisericii. Nici o lege datã de
autoritatea ecleziasticã nu este inclusã în însãrcinare. Nici unele dintre acestea
nu trebuie sã fie învãþate de servii lui Hristos. ‚Legea ºi profeþii,’ cu raportul
propriilor Sale cuvinte ºi fapte, sunt comoara încredinþatã ucenicilor ca sã
fie datã lumii. Numele lui Hristos este cuvântul lor de ordine, semnul lor
distinctiv, legãtura lor de unire, autoritatea cursului lor de acþiune ºi sursa
succesului lor. Nimic din ceea ce nu poartã semnãtura Sa nu va fi recunoscut
în împãrãþia Sa.”– Hristos Lumina lumii, pg.605.
b. Care a fost tãria primei biserici? Matei 16:18.
„Hristos ªi-a întemeiat biserica pe Stânca cea vie. El Însuºi este Stânca
– propriul Sãu trup rãnit ºi frânt pentru noi. Împotriva bisericii ziditã pe aceastã
temelie, porþile iadului nu vor izbândi.
Cât de slabã pãrea biserica atunci când a rostit Hristos aceste cuvinte! Erau
doar o mânã de credincioºi, împotriva cãrora avea sã fie îndreptatã toatã puterea
demonilor ºi a oamenilor rãi; totuºi urmaºii lui Hristos nu trebuia sã se teamã.
Zidiþi pe Stânca puterii lor, ei nu puteau fi doborâþi.”– Hristos Lumina lumii, pg.307.
c. Ce trebuia sã înveþe primii creºtini cu privire la cele Zece Porunci
din care fãcea parte ºi porunca a patra? Matei 5:19,20.
„În primele secole adevãratul Sabat fusese pãzit de toþi creºtinii. Ei erau
geloºi pentru onoarea lui Dumnezeu, ºi, crezând cã legea Sa este neschimbãtoare,
ei au pãzit cu zel sfinþenia preceptelor ei.”– Marea luptã, pg.49.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Rãspunzând la acuze – „Dorim sã le spunem tuturor acelora care sunt
aºa de interesaþi cu privire la datoria lor: Sub nici o formã nu sunteþi de
scuzat pentru cãlcarea poruncii a patra. Nu este nici o cãlcare a Sabatului a
face fapte necesare, cum ar fi slujirea celor bolnavi sau vârstnici ºi uºurarea
durerilor celor în necaz. Asemenea fapte sunt în desãvârºitã armonie cu
legea Sabatului. Marele nostru Exemplu a fost întotdeauna activ în Sabat,
când necesitãþile celor bolnavi ºi suferinzi veneau înaintea Lui. Din aceastã
pricinã, fariseii Îl acuzau de cãlcarea Sabatului, dupã cum fac mulþi predicatori
de astãzi care se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Dar noi spunem, Dumnezeu
sã fie credincios ºi orice om, care îndrãzneºte sã aducã aceastã acuzaþie
împotriva Mântuitorului, un mincinos.
Isus a rãspuns astfel la acuzaþiile evreilor: ‚Dacã aþi fi ºtiut ce înseamnã
<<milã voiesc ºi nu jertfe>>, nu L-aþi fi condamnat pe Cel fãrã de vinã’. El
le declarase deja cã pãzise poruncile Tatãlui Sãu. Când a fost acuzat de
cãlcarea Sabatului în problema vindecãrii mâinii uscate, El S-a întors spre
acuzatorii Sãi cu întrebarea: ‚Este bine a face bine în zilele de Sabat, sau a
face rãu? A salva o viaþã sau a omorî?’ Rezumând rãspunsul Sãu la întrebãrile
fariseilor, El a spus: ‚De aceea este permis sã faci bine în zilele de Sabat.’
Aici Hristos ªi-a îndreptãþit lucrarea ca fiind în perfectã armonie cu legea
Sabatului. Predicatorii care pretind a fi ambasadori ai lui Hristos ºi care
totuºi pretind cã El n-a respectat ziua Sabatului ºi încearcã sã se
îndreptãþeascã astfel pentru nesocotirea ei, aduc împotriva lui Hristos aceeaºi
acuzaþie ca ºi fariseii. Ei aleg cu siguranþã o companie proastã în acei evrei
gãsitori de greºeli care L-au persecutat pe Mântuitorul.”– The Signs of the
Times, 28 februarie 1878.

1. Ce model ar trebui sã urmeze creºtinul?
2. De ce este important sã nu fim doar ascultãtori ai cuvântului, ci
de asemenea ºi împlinitori?
3. Ce exemple avem cu privire la respectarea Sabatului de cãtre
ucenici chiar ºi dupã înãlþarea lui Hristos la cer?
4. ªi-au pierdut cele zece porunci ceva din semnificaþia lor dupã
moartea lui Hristos?
5. Ce ar trebui sã înveþe adevãratul creºtin pe alþii cu privire la
Legea lui Dumnezeu ºi la Sabat?
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Duminica în Scripturi
„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.” (1 Corinteni 16:2).
“Fiecare membru al diferitelor familii din bisericile noastre, care crede
adevãrul, poate juca un rol în înaintarea acestuia prin adoptarea cu bucurie a
dãruirii sistematice.”– Testimonies, vol.3, pg.408.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Hristos Lumina lumii, pg. 204-209.
Ibid., pg.579-582.
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Psalmii 111:1-7.
„Lãudaþi pe Domnul! Voi lãuda pe Domnul din toatã inima mea, în tovãrãºia
oamenilor fãrã prihanã ºi în adunare. Mari sunt lucrãrile Domnului, cercetate
de toþi cei ce le iubesc. Strãlucire ºi mãreþie este lucrarea Lui ºi dreptatea
Lui þine în veci. El a lãsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este
îndurãtor ºi milostiv. El a dat hranã celor ce se tem de El; El Îºi aduce
pururea aminte de legãmântul Lui. El a arãtat poporului Sãu puterea lucrãrilor
Lui, cãci le-a dat moºtenirea neamurilor. Lucrãrile mâinilor Lui sunt
credincioºie ºi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevãrate.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. ZIUA ÎNVIERII
a. Care este prima menþionare a zilei întâi a sãptãmânii (duminica)
în Noul Testament? Matei 28:1; Marcu 16:2; Luca 24:1; Ioan 20:1.

b. Ce fãceau urmaºii lui Isus în acea zi, ceea ce indicã faptul cã nu
era o zi specialã pentru rugãciune? Luca 23:56; 24:1.

„Balsamul cu care urma sã fie uns trupul lui Isus fusese pregãtit în ziua
premergãtoare Sabatului. Dis-de-dimineaþã, în prima zi a sãptãmânii, Mariile
ºi cu alte femei au mers la mormânt sã îmbãlsãmeze trupul Mântuitorului.
Când s-au apropiat de grãdinã, ele au fost surprinse sã vadã cerurile frumos
luminate ºi pãmântul cutremurându-se sub picioarele lor. S-au grãbit la
mormânt ºi au fost uimite sã vadã cã piatra era rostogolitã din uºã ºi cã
garda romanã nu mai era acolo. Ele au observat o luminã strãlucind deasupra
mormântului ºi, privind înãuntru, au vãzut cã era gol.”– The Spirit of Prophecy,
vol.3, pg.198.

c. Când Maria L-a vãzut pe Isus, a dat El vreun semn cã prima zi a
sãptãmânii avea sã fie de atunci înainte consideratã zi sfântã de
închinare? Marcu 16:9; Ioan 20:11-17.

„Dar acum, cu glasul Sãu familiar, Isus i-a zis: ‚Maria’. Acum ea ºtia cã
nu un strãin i se adreseazã ºi, întorcându-se, a vãzut înaintea ei pe Hristos
viu. În bucuria ei a uitat cã El fusese crucificat. Sãrind spre El, ca ºi când ar
fi vrut sã-I îmbrãþiºeze picioarele, ea I-a zis: ‚Rabuni’. Dar Hristos ªi-a
ridicat mâna zicând: ‚Nu mã opri; cãci încã nu M-am urcat la Tatãl Meu: dar
mergi la fraþii Mei ºi spune-le cã mã urc la Tatãl Meu ºi la Tatãl vostru, la
Dumnezeul Meu ºi Dumnezeul vostru.’ ªi Maria a plecat la ucenici cu vestea
plinã de bucurie.”– Hristos Lumina lumii, pg.580.
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2. ISUS SE ÎNFÃÞIªEAZÃ ÎNAINTEA UCENICILOR
a. În ce împrejurãri S-a înfãþiºat Isus pentru prima datã ucenicilor?
Ioan 20:19-23.
„Duhul Sfânt este respiraþia vieþii în suflet. Suflarea lui Hristos asupra
ucenicilor Sãi a fost suflarea adevãratei vieþi spirituale. Ucenicii trebuia sã
interpreteze aceasta ca umplându-i de atributele Mântuitorului lor, pentru ca în
curãþie, credinþã ºi ascultare, ei sã poatã înãlþa legea ºi s-o facã onorabilã.
Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Sãu. Prin ascultare de cerinþele
ei, noi satisfacem standardul de caracter al lui Dumnezeu. Astfel ucenicii trebuia
sã mãrturiseascã pentru Hristos.”– The Review and Herald, 13 iunie 1899.
b. Dupã ce Isus a suflat Duhul Sfânt asupra ucenicilor Sãi, a existat
vreun indiciu al vreunei schimbãri în obligaþia lor cu privire la
Lege ºi la Sabat?
„[Ioan 20:20-23 citat.] Astfel ºi-au primit ucenicii însãrcinarea lor. Ei
trebuia sã înveþe ºi sã predice în numele lui Hristos. Instrucþiunea ce le-a
fost datã avea în ea acea suflare spiritualã vitalã care este în Hristos. Numai
El putea sã le dea uleiul pe care trebuia sã-l aibã pentru a lucra cu succes.
Asemãnarea cu Hristos trebuia sã aparã în ei. Ei puteau sã aibã succes
numai studiind caracterul Maestrului lor ºi urmând exemplul Sãu.”– The
Review and Herald, 13 iunie 1899.

c. Opt zile mai târziu, când S-a întâlnit cu ei pentru a doua oarã, ce
solie le-a fost datã? Ioan 20:26-31.
„Mulþi care sunt înclinaþi spre îndoialã se scuzã zicând cã dacã ar fi avut
dovada pe care a avut-o Toma de la tovarãºii sãi, ei ar crede. Ei nu îºi dau seama
cã nu doar cã au aceastã dovadã, ci încã mult mai mult. Mulþi care, asemenea lui
Toma, aºteaptã ca orice pricinã de îndoialã sã fie îndepãrtatã, nu-ºi vor afla
niciodatã dorinþa împlinitã. Ei devin treptat întemeiaþi în necredinþã. Acei care se
educã sã priveascã la partea întunecatã, care murmurã ºi se plâng, nu ºtiu ce
fac. Ei seamãnã seminþele îndoielii ºi vor avea de secerat o recoltã de îndoialã.
Într-un timp când credinþa ºi încrederea sunt cele mai esenþiale, mulþi se vor gãsi
astfel fãrã putere de a spera ºi a crede.”– Hristos Lumina lumii, pg.591.
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3. UN DAR PENTRU SÃRACI
a. Unde gãsim urmãtoarea referire la prima zi a sãptãmânii?
1 Corinteni 16:1,2.
b. Ce a vrut sã spunã apostolul când a zis „sã punã la el” (vezi
comentariile marginale pentru 1 Corinteni 16:2)? Era aceasta o
adunare la bisericã?
„Fiecare membru din diferitele familii din bisericile noastre care crede
adevãrul poate sã joace un rol în înaintarea sa prin adoptarea cu bucurie a
dãruirii sistematice. ‚Fiecare din voi sã punã la el deoparte [singur acasã], ...
pentru ca sã nu se facã strângeri când vin eu.’ Povara de a-i îndemna pe
indivizi sã dea din mijloacele lor nu era destinatã sã fie lucrarea predicatorilor
lui Dumnezeu. Responsabilitatea ar trebui sã zacã asupra fiecãrui individ
care se bucurã de credinþa în adevãr. ‚Fiecare din voi sã punã la el deoparte,
dupã cum l-a binecuvântat Dumnezeu.’ Fiecare membru al familiei, de la cel
mai vârstnic ºi pânã la cel mai tânãr, poate lua parte la aceastã lucrare de
dãruire.”– Testimonies, vol.3, pg.408.
c. A pus apostolul vreo semnificaþie religioasã asupra acestei zile
când a numit-o „prima zi a sãptãmânii” în 1 Corinteni 16:2?
Ezechiel 46:1.
d. Ar trebui sã fie ziua de Sabat o zi când sã ne numãrãm venitul?
Exodul 31:14,15.
„Când începe Sabatul, noi ar trebui sã punem o strajã asupra noastrã, asupra
faptelor ºi cuvintelor noastre, ca sã nu-L furãm pe Dumnezeu însuºindu-ne pentru
folosinþa noastrã acel timp care Îi aparþine cu stricteþe Domnului. Noi n-ar trebui
sã facem noi înºine sau sã îngãduim copiilor noºtri sã facã vreo lucrare pentru
câºtigarea existenþei sau altceva ce ar fi putut fi fãcut în cele ºase zile de lucru.
Vinerea este ziua de pregãtire... Acei care nu sunt pe deplin convertiþi la adevãr
permit adesea minþilor lor sã zboare liber la treburile lumeºti ºi deºi se pot odihni de
munca fizicã în Sabat, limbile lor rostesc ceea ce este în minþile lor; de aici aceste
cuvinte referitoare la vite, recolte, pierderi ºi câºtiguri. Toate acestea sunt cãlcare
de Sabat. Dacã mintea aleargã la lucruri lumeºti, limba va da pe faþã aceasta; cãci
din prisosul inimii vorbeºte gura.”– Slujitorii evangheliei, pg.207,208 eng.
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4. PLECAREA LUI PAVEL
a. În Faptele Apostolilor 20:7 gãsim menþionatã singura adunare
publicã care s-a þinut în prima zi a sãptãmânii. De câte ori se
adunau ei pentru a „frânge pâinea”? Fapte 2:42,46.
b. Când a început aceastã adunare ºi cât timp a durat? Fapte
20:7,8,11.
c. Întrucât raportul creaþiunii ne informeazã cã ziua începe la apusul
soarelui (Genesa 1:5,8,13,19,23,31), putem vedea cã aceastã
adunare s-a þinut sâmbãtã seara. De ce a þinut Pavel o adunare în
aceastã searã?
„În ultima searã a rãmânerii [lui Pavel] cu ei, fraþii ‚s-au strâns laolaltã
pentru a frânge pâinea’. Faptul cã iubitul lor învãþãtor era pe cale de a pleca,
a strâns laolaltã o grupã mai mare decât de obicei. Ei s-au strâns într-o camerã
de sus la etajul al treilea, cel mai rãcoros ºi mai plãcut loc pentru o asemenea
adunare în acea searã caldã de primãvarã. Nopþile erau atunci întunecate, dar
multe lumini ardeau în camerã. Gândul lui Pavel a fost impresionat cu un
sentiment al pericolelor care-l aºteptau ºi cu privire la nesiguranþa întâlnirii din
nou cu fraþii sãi; el avea sã le prezinte lucruri de mare interes ºi importanþã ºi
în seriozitatea iubirii ºi interesului sãu pentru ei, el le-a predicat pânã la miezul
nopþii.”– Sketches From the Life of Paul, pg.196, 197.
d. Unde mergea Pavel? A crezut el cã avea sã-i mai revadã pe fraþi?
Fapte 20:16,22,25.
„De la convertirea sa, vizitele lui Pavel la Ierusalim au fost întotdeauna
însoþite de strângere de inimã ºi cu un sentiment de remuºcare când privea
scenele pe care ºi le amintea din viaþa sa de mai înainte. Acolo era ºcoala lui
Gamaliel, unde îºi primise educaþia, sinagoga în care se închinase, casa unde
marele preot îi dãduse însãrcinarea pentru Damasc, locul unde sângele lui
ªtefan mãrturisise pentru Hristos. Când apostolul a privit la locul martiriului,
scena i-a revenit foarte viu în minte. Se îndrepta el spre o soartã similarã?
Niciodatã nu cãlcase el pe strãzile Ierusalimului cu o inimã aºa de tristã ca
acum.”– Sketches From the Life of Paul, pg.206.
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5. ZIUA DOMNULUI
a. În ce zi spune apostolul Ioan cã era în Duhul? Apocalipsa 1:10.

b. Despre care zi a spus Isus cã El era Domn al ei? Marcu 2:28;
Luca 6:5.

c. Care zi a declarat-o El ca fiind „ziua Mea cea sfântã”? Isaia 58:13.
„Sabatul a fost fãcut pentru întreaga omenire ºi a fost instituit în Eden,
înainte de cãderea omului. Creatorul l-a numit ‚ziua Mea cea sfântã’. Hristos
S-a declarat ‚Domn al Sabatului’. Începând de la creaþiune, el este la fel de
vechi ca neamul omenesc, ºi, fiind fãcut pentru om, va exista câtã vreme va
exista omul.” – The Signs of the Times, 12 noiembrie 1894.
d. Care este conform Scripturii singura zi care poate fi numitã „Ziua
Domnului”?

„În Sabat Domnul slavei i S-a înfãþiºat apostolului exilat. Sabatul a fost
respectat cu aceeaºi sfinþenie de Ioan pe Patmos ca ºi atunci când predica
oamenilor în oraºele din Iudea. El a pretins ca ale sale fãgãduinþele preþioase
care fuseserã date cu privire la acea zi. ‚Eram în Duhul în ziua Domnului’
scrie Ioan, ‚ºi am auzit în spatele meu un glas mare ca cel al unei trâmbiþe
zicând: <<Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul...>> ªi m-am întors
sã vãd glasul care vorbea cu mine ºi am vãzut ºapte candele de aur ºi în
mijlocul celor ºapte candele pe Unul asemenea Fiului omului’ (Apocalipsa
1:10-13) – Istoria faptelor apostolilor, pg.456,457.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
„A înviat” – „Femeile care stãtuserã lângã crucea lui Hristos au aºteptat
ºi au vegheat ca sã treacã orele Sabatului. În prima zi a sãptãmânii, foarte
devreme, ele au pornit spre mormânt, luând cu ele mirurile preþioase pentru a
unge trupul Mântuitorului. Ele nu s-au gândit la învierea Lui dintre morþi. Soarele
speranþei lor apuse ºi noaptea se aºezase pe inimile lor. Pe când mergeau, îºi
aminteau lucrãrile de îndurare ale lui Hristos ºi cuvintele Sale de mângâiere.
Dar nu ºi-au amintit de cuvintele Sale ‚vã voi vedea din nou’. (Ioan 6:22)...
,A înviat, a înviat!’ Femeile repetã aceste cuvinte tot mereu. Nu mai era
acum nevoie de miruri. Mântuitorul este viu ºi nu mort. Ele îºi amintesc
acum cã atunci când a vorbit despre moartea Lui, El a spus cã avea sã învie.
Ce zi este aceasta pentru lume! Femeile s-au depãrtat repede de la mormânt
‚cu teamã ºi mare bucurie, ºi au fugit sã ducã vestea ucenicilor Sãi.’”–
Hristos Lumina lumii, pg.579,580.

Ascultare cu orice preþ – „Acest subiect se deschide înaintea
cãutãtorului serios dupã adevãr. Îi devine tot mai clar faptul cã Dumnezeu
n-a schimbat, nici n-a modificat lucrul care a ieºit de pe buzele Lui. El vede
sfinþenia ºi binecuvântarea puse pe ziua a ºaptea ºi necesitatea respectãrii
ei. Cu cât mai serios cerceteazã acest subiect, cu atât mai convins devine
de adevãrul cuvântului lui Dumnezeu, aºa cum se vede acesta în legea celor
Zece Porunci. Interesul sãu faþã de adevãr este pus la încercare, iubirea lui
pentru Dumnezeu probatã, pe mãsurã ce el înainteazã. Dacã-ºi predã voinþei
lui Dumnezeu voia sa, totul va fi bine. Dacã alege ascultarea de poruncile lui
Dumnezeu cu orice preþ, pacea ºi fericirea lui vor creºte.”– The Review and
Herald, 13 iulie 1897.

1. De câte ori este menþionatã ziua întâia a sãptãmânii în Noul
Testament?
2. Existã în Scripturã vreo indicaþie cã s-ar fi pus vreodatã o semnificaþie specialã asupra zilei întâia a sãptãmânii ca zi de închinare?
3. Cu privire la strângerea de cãtre Pavel a unui dar pentru credincioºii din Ierusalim, unde trebuia dãruitorii sã punã deoparte
darul lor?
4. Conform Scripturii, care este singura zi despre care se poate
spune cu adevãrat cã este „Ziua Domnului”? De ce?
5. Care este regula ºi ghidul nostru în chestiuni religioase, Cuvântul
lui Dumnezeu sau pãrerile oamenilor?
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Încercarea de schimbare
„Nimeni sã nu vã amãgeascã în vreun chip; cãci nu va veni înainte
ca sã fi venit lepãdarea de credinþã ºi de a se descoperi omul
fãrãdelegii, fiul pierzãrii.” (2 Tesaloniceni 2:3).
„Pentru ca atenþia oamenilor sã fie atrasã la duminicã, aceasta a fost
fãcutã o sãrbãtoare în cinstea învierii lui Hristos.”– Marea luptã, pg.49.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Marea luptã, pg.441-448.

15 noiembrie

Apocalipsa 13:4-10.
„ªi au început sã se închine balaurului, pentru cã dãduse puterea lui
fiarei. ªi au început sã se închine fiarei, zicând: ‚Cine se poate asemãna cu
fiara ºi cine se poate lupta cu ea?’ I s-a dat o gurã, care rostea vorbe mari ºi
hule. ªi i s-a dat putere sã lucreze patruzeci ºi douã de luni. Ea ºi-a deschis
gura ºi a început sã rosteascã hule împotriva lui Dumnezeu, sã-I huleascã
Numele, cortul ºi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii
ºi sã-i biruiascã. ªi i s-a dat stãpânire 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. Cine are urechi, sã audã! Cine duce pe alþii în robie, va
merge ºi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie sã fie ucis cu sabie. Aici
este rãbdarea ºi credinþa sfinþilor.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. SABATUL ªI LEGEA
a. Care este relaþia dintre Sabat ºi legea lui Dumnezeu? Exodul
20:1-17; Deuteronom 11:13; Matei 22:37-40.
„Primele patru porunci au fost date pentru a arãta oamenilor datoria lor
faþã de Dumnezeu. Porunca a patra este veriga care face legãtura între
marele Dumnezeu ºi om. Sabatul, în special, a fost dat pentru beneficiul
omului ºi pentru slava lui Dumnezeu. Ultimele ºase precepte aratã datoria
omului faþã de semenul sãu.”– Spiritual Gifts, vol.3, pg.266, 267.
„În inima legii este porunca ce impune omului respectarea Sabatului lui
Iehova, pe care lumea ºi biserica l-au cãlcat în picioare. Timp de secole
oamenii au umblat în orbire cu privire la adevãratul Sabat ºi Dumnezeu nu
þine seama de aceste timpuri de necunoºtinþã; dar acum este ziua reformei
ºi El îi cheamã pe oamenii de pretutindeni sã se pocãiascã. Atunci când
lumina poruncii nesocotite a lui Dumnezeu a strãlucit pe calea acelora care-L
iubeau pe Dumnezeu cu sinceritate, ei nu au întârziat sã pãzeascã orânduirile
Sale.”– The Signs of the Times, 3 februarie 1888.
b. Poate vreo parte din lege sã fie schimbatã fãrã a afecta relaþia
noastrã cu Dumnezeu? Matei 5:17-19; 15:9.
„Acei care învaþã drept învãþãturi poruncile oamenilor fac fãrã valoare
legea lui Dumnezeu prin tradiþia lor... Câtã vreme cerurile rãmân deasupra
noastrã ºi pãmântul este sub picioarele noastre, nu poate fi nici mãcar o
aparenþã de scuzã pentru vreo putere din cer sau de pe pãmânt de a schimba
legea lui Dumnezeu.”– The Signs of the Times, 20 martie 1901.
„Dacã legea lui Dumnezeu ar fi putut fi schimbatã sau modificatã în
vreuna din orânduirile ei, ea ar fi fost schimbatã astfel atunci când pãcatul
ºi-a avut originea în cer, când cel mai strãlucit fiu al dimineþii, care era bun,
nobil ºi minunat mai presus de toate fiinþele create de Dumnezeu, a bãgat de
vinã preceptelor acelei legi în sfaturile îngerilor. Dacã ar fi fost sã se facã
vreodatã vreo schimbare, aceasta s-ar fi fãcut când rãzvrãtirea s-a descoperit
în cer ºi s-ar fi prevenit astfel marea apostazie a îngerilor. Faptul cã nu s-a
fãcut nici o schimbare în administrarea lui Dumnezeu, nici chiar atunci când
cei mai înalþi îngeri s-au abãtut de la credincioºia faþã de legea lui Dumnezeu,
este o suficientã dovadã pentru minþile rezonabile cu privire la faptul cã
legea, temelia guvernãrii lui Dumnezeu, nu va ceda nimic din pretenþiile ei
pentru a-l salva pe pãcãtosul cu voia.”– Ibid., 28 aprilie 1890.
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2. SCHIMBÂND VREMILE ªI LEGEA
a. Ce versete din Scripturã prezic cã omul va încerca sã schimbe
Legea lui Dumnezeu? Daniel 7:23-25; 2 Tesaloniceni 2:3,4.
„Pretenþia pe care o ridicã acum Satan este aceea cã legea care a fost
rostitã chiar cu glasul lui Dumnezeu este greºitã ºi cã unele din specificãrile
ei au fost date la o parte. Este ultima mare amãgire pe care el o va aduce
asupra lumii. El nu are nevoie sã ia cu asalt întreaga lege; dacã poate sã-i
conducã pe oameni sã desconsidere un precept, el ºi-a atins scopul. Pentru
cã ‚oricine va þine întreaga lege ºi va greºi într-o singurã poruncã, se face
vinovat de toate’ (Iacov 2:10). Acceptând sã calce o poruncã, oamenii sunt
aduºi sub puterea lui Satan. Înlocuind legea lui Dumnezeu cu legea
omeneascã, Satan va cãuta sã controleze lumea. Aceastã lucrare este prezisã
în profeþie. Despre marea putere apostaziatã care este reprezentanta lui
Satan, se declarã: ‚El va rosti vorbe mari împotriva Celui Prea Înalt ºi-i va
birui pe sfinþii Celui Prea Înalt ºi se va gândi sã schimbe vremile ºi legea: ºi
ei vor fi daþi în mâinile sale’ (Daniel 7:25).”– Hristos Lumina lumii, pg.560,561.
b. Ce dovezi aratã cã atacul specific al lui Satan asupra legii se face
în ceea ce priveºte închinarea? 2 Tesaloniceni 2:5-11; Isaia
14:12-14; Matei 4:8-10.
„Dupã ce detectorul rãtãcirii a fost îndepãrtat, Satan a lucrat conform voii
sale. Profeþia a declarat cã papalitatea urma sã ‚se gândeascã sã schimbe
vremile ºi legea’ (Daniel 7:25). Aceastã lucrare a fost începutã fãrã întârziere.
Pentru a permite convertiþilor de la pãgânism un înlocuitor pentru închinarea la
idoli ºi a promova astfel acceptarea cu numele a creºtinismului de cãtre ei,
adorarea imaginilor ºi a relicvelor a fost introdusã treptat în închinarea creºtinã.
Decretul unui conciliu general a întemeiat în cele din urmã acest sistem de
idolatrie. Pentru a încheia aceastã lucrare de sacrilegiu, Roma s-a încumetat
sã scoatã din legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzice închinarea la
chipuri ºi sã împartã porunca a zecea pentru a pãstra numãrul.
Spiritul concesiei faþã de pãgânism a deschis calea ºi pentru o altã
desconsiderare a autoritãþii cerului. Satan, lucrând prin conducãtori neconsacraþi
ai bisericii, a cãlcat de asemenea în picioare porunca a patra ºi a încercat sã
dea la o parte vechiul Sabat, ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ºi a
sfinþit-o (Genesa 2:2,3) ºi sã ridice în locul ei sãrbãtoarea respectatã de pãgâni
drept ‚venerabila zi a soarelui’.”– Marea luptã, pg.48,49.
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3. SFINÞIÞI SABATELE MELE
a. Ce a dat Dumnezeu ca semn al credincioºiei faþã de El? Exodul
31:13-17; Ezechiel 20:12,20.
„Strângeþi din Scripturi dovezile cã Dumnezeu a sfinþit ziua a ºaptea ºi lãsaþi
ca aceste dovezi sã fie citite înaintea adunãrii. Acelora care n-au auzit adevãrul
sã li se arate cã toþi acei care se abat de la un clar ‚Aºa zice Domnul,’ trebuie sã
sufere consecinþele umblãrii lor. În toate veacurile Sabatul a fost testul credincioºiei
faþã de Dumnezeu. ‚Este un semn între Mine ºi copiii lui Israel pentru totdeauna,’
declarã Domnul (Exodul 31:17).”– Slujitorii evangheliei, pg.132, 133.
b. Faþã de cine este duminica, „venerabila zi a soarelui,” un semn de
credincioºie? Deuteronomul 17:2-5; 2 Regi 23:5; Ezechiel 8:16-18.
„Duminica, ziua soarelui, a fost o zi devotatã celei mai rele dintre
închinãrile pãgâne, fiindcã era celebratã în legãturã cu închinarea la soare.
Acest Sabat duminical a fost acceptat de mulþi care ºtiu cã este nãscocirea
pãgânismului care a fost cultivatã ºi nutritã de Biserica Romei ºi îmbrãcatã
de aceasta în veºmintele sfinþeniei. Dar, în timp ce mulþi sunt în prezent
conºtienþi de originea ei, sunt în fiecare bisericã adevãraþi creºtini care nu
cunosc originea sabatului duminical ºi care cred cã pãzesc ziua pe care
Dumnezeu a sfinþit-o ºi a binecuvântat-o. Acest lucru este adevãrat despre
închinãtori, chiar ºi în Biserica Catolicã; ºi, în timp ce aceastã ignoranþã ºi
integritate rãmân, Dumnezeu le acceptã sinceritatea, dar când lumina va
cãdea pe calea lor, Dumnezeu le cere sã vinã în armonie cu legea Sa ºi sã
respecte Sabatul rânduit de El.”– The Signs of the Times, 19 noiembrie 1894.
c. Când ajungem la o cunoºtinþã a voii lui Dumnezeu, care ar trebui
sã fie atitudinea noastrã? Faptele Apostolilor 5:29; 1 Samuel 15:22.
„Noi trebuie sã primim cuvântul [lui Dumnezeu] ca autoritate supremã.
Noi trebuie sã recunoaºtem guvernarea omeneascã drept o rânduialã de
origine divinã ºi sã învãþãm ascultarea de ea ca pe o datorie sfântã, în sfera
ei legitimã. Dar când pretenþiile ei vin în contradicþie cu pretenþiile lui
Dumnezeu, noi trebuie sã ascultãm mai mult de Dumnezeu decât de
oameni.”– Istoria faptelor apostolilor, pg.48.
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4. ALEGEREA ÎNCHINÃRII
a. De unde ºtim cã Dumnezeu este raþional ºi nu ne cere nici un
lucru care nu este rezonabil? Isaia 1:18,19; Romani 12:2.
„Dumnezeu este îndurãtor. Cerinþele Sale sunt rezonabile, în acord cu
bunãtatea ºi bunãvoinþa manifestate în caracterul Sãu. Scopul Sabatului a fost
ca întreaga omenire sã poatã beneficia de pe urma lui. Omul nu a fost fãcut
pentru Sabat, ci Sabatul a fost fãcut dupã crearea omului, pentru a ieºi în
întâmpinarea nevoilor acestuia. Dumnezeu S-a odihnit dupã ce a fãcut lumea
în ºase zile. El a sfinþit ºi a binecuvântat ziua în care S-a odihnit de toatã
lucrarea Lui pe care a fãcut-o. El a pus de o parte acea zi specialã, pentru ca
omul sã se odihneascã de munca lui ºi sã se gândeascã, atunci când priveºte
la pãmântul de jos ºi la cerul de sus, cã Dumnezeu a fãcut toate acestea în
ºase zile ºi S-a odihnit în ziua a ºaptea; ºi pentru ca inima lui sã fie umplutã de
iubire ºi reverenþã faþã de Creatorul sãu când va vedea dovezile evidente ale
înþelepciunii Sale infinite.”– The Review and Herald, 30 mai 1871.
b. Ce îl cheamã Dumnezeu pe fiecare pãcãtos sã facã? Deuteronomul 30:19,20; Iosua 24:14,15.
„Dupã ce a prezentat bunãtatea lui Dumnezeu faþã de Israel, Iosua a
chemat poporul, în numele lui Iehova, sã aleagã cui doreºte sã serveascã.
Închinarea la idoli era încã practicatã într-o anumitã mãsurã în secret ºi Iosua
a încercat sã aducã acum poporul la o hotãrâre sã îndepãrteze acest pãcat din
Israel. ‚Dacã vi se pare rãu a sluji Domnului,’ spunea el, ‚alegeþi astãzi cui
vreþi sã slujiþi’. Iosua dorea sã-i conducã la a-I sluji lui Dumnezeu, nu din
obligaþie, ci de bunãvoie. Iubirea faþã de Dumnezeu este chiar temelia religiei.
Angajarea în serviciul Sãu doar din speranþa rãsplãtirii sau de teama pedepsei
nu ar folosi la nimic. Apostazia pe faþã nu ar fi mai urâtã înaintea lui Dumnezeu
decât ipocrizia ºi o închinare doar de formã.”– The Youth’s Instructor, 20 iunie 1901.
„Puterea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, este a lor ca
ei s-o exercite. Voi nu puteþi sã vã schimbaþi inima, nu puteþi sã vã daþi
singuri afecþiunile ei lui Dumnezeu. Dar puteþi sã alegeþi sã-I slujiþi. Voi
puteþi sã-I daþi voinþa voastrã; El va lucra atunci în voi voinþa ºi îndeplinirea
dupã buna Sa plãcere. Astfel, întreaga voastrã naturã va fi adusã sub controlul
Duhului lui Hristos; afecþiunile voastre vor fi centrate în El, gândurile voastre
vor fi în armonie cu El.”– Calea cãtre Hristos, pg.47. (sublinierea autorului).
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5. LUMINA FOCULUI LOR PROPRIU
a. Cum priveºte Dumnezeu ceea ce aduce omul în loc de a asculta
de îndrumãrile Sale în chestiuni religioase? Leviticul 10:1,2;
Numeri 3:4.
„Preoþilor care ardeau tãmâie înaintea Domnului li s-a cerut sã foloseascã
focul aprins de Dumnezeu, care ardea ziua ºi noaptea ºi care nu trebuia sã
se stingã niciodatã. Dumnezeu a dat îndrumãri explicite asupra modului cum
ar trebui sã se desfãºoare fiecare parte din serviciul Sãu, pentru ca toþi cei
legaþi cu închinarea Lui sacrã sã poatã fi în armonie cu caracterul Sãu sfânt.
Orice abatere de la îndrumarea expresã a lui Dumnezeu în legãturã cu serviciul
Sãu sfânt era pedepsitã cu moartea...
Fiii lui Aaron au luat focul obiºnuit, pe care Dumnezeu nu-l accepta, ºi
au adus insultã Dumnezeului infinit prezentând acest foc strãin înaintea Lui.
Dumnezeu i-a mistuit cu foc pentru nesocotirea de cãtre ei a îndrumãrilor
Sale speciale.”– The Review and Herald, 25 martie 1875.
b. Care va fi rezultatul dacã ne aventurãm astãzi sã punem ideile
oamenilor cu privire la închinare în locul îndrumãrilor explicite
ale lui Dumnezeu? Isaia 50:11; 2:11,12.

„Acei care ignorã Sabatul Domnului pentru a sfinþi prima zi a sãptãmânii,
aduc lui Dumnezeu foc strãin. Este un sabat strãin, pe care El nu l-a poruncit.
Îl va accepta El din mâinile lor? Oamenii au nãscocit multe invenþii. Ei au
luat o zi obiºnuitã, asupra cãreia Dumnezeu nu a pus nici o sfinþenie ºi au
îmbrãcat-o cu prerogative sfinte. Ei au declarat-o a fi o zi sfântã, dar aceasta
nu-i dã nici o sfinþenie. Ei Îl dezonoreazã pe Dumnezeu acceptând instituþii
omeneºti ºi prezentând lumii drept Sabat creºtin o zi care nu are ca autoritate
nici un ‚Aºa zice Domnul’. La fel ca Nadab ºi Abihu, ei aduc lucrul obiºnuit
în locul celui sfânt.”– The Signs of the Times, 31 martie 1898.
„Pedeapsa care a venit asupra fiilor lui Aaron pentru pãcatul lor de a se depãrta
de porunca lui Dumnezeu ar trebui sã fie un avertisment pentru acei care calcã
porunca a patra a lui Iehova, care este foarte clarã.”– Ibid., 8 iulie 1880.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
În lumina focului lor propriu – „Aceastã schimbare [a Sabatului] nu
a fost încercatã la început pe faþã... ci, cu o mare subtilitate, Satan a lucrat
prin agenþii Sãi pentru a-ºi atinge acest scop. Pentru ca atenþia oamenilor sã
poatã fi atrasã la duminicã, aceasta a fost fãcutã o sãrbãtoare în onoarea
învierii lui Hristos. Serviciile religioase au fost þinute în ea; totuºi a fost
consideratã o zi de recreaþie, Sabatul fiind încã respectat cu sfinþenie.” –
Marea luptã, pg.49.

„În viitorul apropiat se va vedea cine a umblat în umilinþã cu Dumnezeu
ºi cine a ascultat de poruncile Sale. Acei care au umblat în lumina focului lor
propriu vor zãcea în durere. Se va vedea cã ei au fãcut o mare greºealã. O,
sã ne trezim! Lumina strãluceºte acum; lãsaþi ca ferestrele minþii ºi ale inimii
sã fie deschise pentru a spune „bun venit” razelor trimise din cer.”–
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.264.

Substituþia papalã – „ ‚Ascultarea este mai bunã decât jertfele.’ Lecþia
aceasta este de o importanþã specialã în timpul prezent, când pretenþiile legii
lui Dumnezeu sunt supuse atenþiei noastre. Lumina care strãluceºte acum
din cuvântul sfânt descoperã faptul cã o putere strãinã a cãlcat în picioare
orânduirile lui Iehova. Papalitatea, ‚omul fãrãdelegii,’ a încercat sã schimbe
vremile ºi legile de origine divinã. Creatorul cerurilor ºi al pãmântului a
poruncit, ‚ Ziua a ºaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tãu; sã nu faci
nici o lucrare în ea.’ Aceastã poruncã a fost întãritã prin exemplul Autorului
ei, proclamatã prin glasul Sãu ºi pusã chiar în mijlocul Decalogului. Dar
puterea papalã a îndepãrtat aceastã rânduialã divinã ºi a înlocuit-o cu o zi pe
care Dumnezeu n-a sfinþit-o ºi în care nu S-a odihnit, sãrbãtoarea atâta
vreme adoratã de pãgâni ca ‚venerabila zi a soarelui’.”– The Signs of the
Times, 14 septembrie 1882.

1. Care este relaþia dintre Sabat ºi legea celor Zece Porunci?
2. Are vreo persoanã sau instituþie religioasã capacitatea, dreptul
sau autoritatea de a schimba legea lui Dumnezeu? De ce?
3. Cum ne manifestãm noi ataºamentul faþã de Dumnezeu?
4. Ce ne spune bunãvoinþa lui Dumnezeu de a discuta cu noi, despre
iubirea Sa pentru neamul omenesc?
5. Cât de important este pentru noi sã lãsãm la o parte pãrerile
noastre ºi sã acceptãm indicaþiile lui Dumnezeu când facem
alegeri pentru viaþa noastrã?
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Sigiliul lui Dumnezeu
„Mai mult, le-am dat Sabatele Mele, sã fie un semn între Mine ºi
ei, ca sã ºtie cã Eu sunt Domnul care-i sfinþesc.” (Ezechiel 20:12).
„Sigiliul legii lui Dumnezeu se gãseºte în porunca a patra.”– Marea luptã,
pg.449.

Recomandare pentru studiu:

Sabat

Istoria faptelor apostolilor, pg.451-453.
Hristos Lumina lumii, pg.561,562.
Marea luptã, pg. 604-609.
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Apocalipsa 7:13-17.
„ªi unul din bãtrâni a luat cuvântul ºi mi-a zis: ‚Aceºtia, care sunt îmbrãcaþi
în haine albe, cine sunt oare? ªi de unde au venit?’ ‚Doamne’, i-am rãspuns
eu, ‚Tu ºtii’. ªi el mi-a zis: ,Aceºtia vin din necazul cel mare; ei ºi-au spãlat
hainele ºi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu ºi-I slujesc zi ºi noapte în Templul Lui.
Cel ce ºade pe scaunul de domnie Îºi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va
mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo
altã arºiþã. Cãci Mielul, care stã în mijlocul scaunului de domnie, va fi Pãstorul
lor, îi va duce la izvoarele apelor vieþii ºi Dumnezeu va ºterge orice lacrimã
din ochii lor.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. SEMNIFICAÞIA UNUI SIGILIU
a. În vechime, ca ºi astãzi, ce trebuia sã conþinã un decret oficial
pentru a fi obligatoriu? 1 Regi 21:8; Neemia 9:38; Estera 8:8;
Daniel 6:17.

b. De unde ºtim cã legea celor Zece Porunci este obligatorie? Isaia 8:16.

c. Sigiliile conþin întotdeauna numele, titlul ºi teritoriul legiuitorului.
Unde gãsim sigiliul lui Dumnezeu în legea celor Zece Porunci?
Exodul 20:8-11.

„Sabatul nu este prezentat ca o instituþie nouã, ci ca fiind fondat la
creaþiune. El trebuie sã fie amintit ºi respectat ca memorial a lucrãrii
Creatorului. Indicând la Dumnezeu ca ºi Creator al cerului ºi al pãmântului,
el Îl deosebeºte pe adevãratul Dumnezeu de toþi dumnezeii falºi. Toþi acei
care pãzesc ziua a ºaptea spun prin acest act cã sunt închinãtori ai lui Iehova.
Astfel, Sabatul este semnul ataºamentului omului faþã de Dumnezeu câtã
vreme sunt oameni pe pãmânt care sã-I serveascã. Porunca a patra este
singura din toate cele zece în care se gãseºte atât numele cât ºi titlul
Legiuitorului. El este singurul care aratã prin a cui autoritate este datã legea.
Astfel conþine sigiliul lui Dumnezeu, fixat pe legea Sa ca dovadã a autenticitãþii
ei ºi a puterii sale.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.348.
„Domnul porunceºte prin acelaºi profet: ‚Leagã mãrturia, pecetluieºte
legea între ucenicii Mei’ (Isaia 8:16). Sigiliul legii lui Dumnezeu se gãseºte în
porunca a patra. Numai aceasta, dintre cele zece, prezintã atât numele cât
ºi titlul Legiuitorului. El Îl declarã a fi Creatorul cerurilor ºi al pãmântului ºi
aratã astfel pretenþia Sa la reverenþã ºi închinare mai presus de toþi ceilalþi.
Pe lângã acest precept, nu este nimic în Decalog care sã arate prin a cui
autoritate este datã legea. Când Sabatul a fost schimbat de puterea papalã,
sigiliul a fost scos din lege. Ucenicii lui Isus sunt chemaþi s-o restaureze
înãlþând Sabatul poruncii a patra la poziþia sa de drept ca ºi memorial al
Creatorului ºi semn al autoritãþii Sale.”– Marea luptã, pg.449,450.
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2. SIGILIUL LUI DUMNEZEU
a. Ce declarã sigiliul lui Dumnezeu despre legea celor Zece Porunci
ºi în special despre Sabat? Ezechiel 20:12,20; 2 Timotei 2:19.
„Israeliþii au pus asupra uºilor lor o semnãturã de sânge, pentru a arãta
cã erau proprietatea lui Dumnezeu. Astfel copiii lui Dumnezeu din acest
veac vor purta semnãtura lãsatã de Dumnezeu. Ei se vor pune în armonie
cu legea sfântã a lui Dumnezeu. Este pus un semn asupra fiecãruia dintre
copiii lui Dumnezeu la fel cum a fost pus un semn asupra uºilor locuinþelor
evreilor, pentru a feri poporul de ruina generalã. Dumnezeu declarã: ‚Le-am
dat Sabatele Mele, sã fie un semn între Mine ºi ei, ca sã ºtie cã Eu sunt
Domnul care-i sfinþesc.’ Când oamenii spun cã legea lui Dumnezeu este
desfiinþatã prin mãrturia pãrinþilor [bisericii], ei învaþã drept învãþãturã
poruncile oamenilor. Cuvântul lor nu este întemeiat pe învãþãtura apostolilor
ºi a profeþilor. Isus Hristos nu este piatra unghiularã a construcþiei lor. Ioan
spune: ‚Cine zice <<Îl cunosc>> ºi nu pãzeºte poruncile Lui este un mincinos
ºi adevãrul nu este în el.’ Acei care îºi permit sã fie înºelaþi vor simþi împreunã
cu înºelãtorul mânia Mielului.”– The Review and Herald, 6 februarie 1900.
b. De unde provine adevãrata credincioºie faþã de Dumnezeu? Ioan
14:15,23; 1 Ioan 5:2,3; Deuteronomul 5:29.
„Trebuie sã avem o credinþã adevãratã care lucreazã prin dragoste ºi
purificã sufletul. Dumnezeu ne-a dat un standard desãvârºit de neprihãnire
în legea Sa. ,Sã iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta, cu tot
sufletul tãu, cu tot cugetul tãu ºi cu toatã puterea ta ºi pe aproapele tãu ca pe
tine însuþi.’ Aceasta cuprinde întreaga datorie a omului faþã de Dumnezeul
sãu ºi faþã de semenul sãu. Noi Îi datorãm lui Dumnezeu viaþa noastrã ºi tot
ce face viaþa vrednicã de dorit, ºi când refuzãm sã-I aducem ascultare, noi
rãpim ºi pãgubim propriile noastre suflete. Nimeni nu poate sã-ºi aleagã
propria lui cale fãrã a manifesta o profundã lipsã de recunoºtinþã faþã de
Dumnezeu; procedând astfel, el Îi dã lui Dumnezeu vrãjmãºie pentru
iubire.”– The Review and Herald, 5 martie 1889.
„Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu ca ºi Creator este de asemenea
semnul Lui de Sfinþitor. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea
care re-creeazã sufletul dupã asemãnarea Sa. Pentru aceia care sfinþesc
Sabatul, el este semnul sfinþirii. Adevãrata sfinþire este armonie cu Dumnezeu,
unitate cu El în caracter. Ea este primitã prin ascultare de acele principii
care sunt transcrierea caracterului Sãu.”– Testimonies, vol.6, pg.321.
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3. AVERTISMENTUL SPECIAL AL LUI DUMNEZEU
a. Ce aºteaptã Dumnezeu înainte ca sã punã capãt acestei lumi ºi
sã aducã cerul nou ºi noul pãmânt? Apocalipsa 7:1-3.
„Stãm în pragul unor evenimente mari ºi solemne. Profeþiile se împlinesc.
O istorie ciudatã ºi plinã de evenimente este înregistratã în cãrþile cerurilor –
evenimente despre care s-a declarat cã aveau sã preceadã cu puþin marea
zi a lui Dumnezeu. Totul în lume este într-o stare de confuzie. Naþiunile sunt
înfuriate ºi se fac mari pregãtiri pentru rãzboi. O naþiune comploteazã
împotriva altei naþiuni ºi o împãrãþie împotriva altei împãrãþii. Marea zi a lui
Dumnezeu vine cu grãbire mare. Dar deºi neamurile îºi strâng forþele pentru
rãzboi ºi vãrsare de sânge, porunca îngerilor este încã în vigoare, ca sã þinã
cele patru vânturi pânã când servii lui Dumnezeu sunt sigilaþi pe frunþile
lor.”– Selected Messages, bk.1, pg.221,222.
b. Câte clase se vor forma în aceastã lucrare finalã pe pãmânt?
Matei 25:32,33; Apocalipsa 14:1,9.
„Rãzboiul împotriva legii lui Dumnezeu, care a fost început în cer, va fi
continuat pânã la sfârºitul timpului. Fiecare om va fi încercat. Ascultarea
sau neascultarea este problema care va trebui sã fie decisã de întreaga
lume. Toþi vor fi chemaþi sã aleagã între legea lui Dumnezeu ºi legile oamenilor.
Aici se va trage linia de despãrþire. Vor fi doar douã clase. Orice caracter
va fi dezvoltat pe deplin; ºi toþi vor arãta dacã au ales partea loialitãþii sau
aceea a rãzvrãtirii.”– Hristos Lumina lumii, pg.561.
„În problema marii lupte, sunt dezvoltate douã clase distincte, opuse. O
clasã ‚se închinã fiarei ºi chipului ei ºi primeºte semnul ei’ ºi aduce astfel
asupra ei judecãþile grozave cu care a fost ameninþatã de îngerul al treilea.
Cealaltã clasã, în contrast evident cu lumea, ‚pãzeºte poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Isus’ (Apocalipsa 14:9,12). Deºi puterile pãmântului îºi strâng
forþele pentru a-i sili ‚pe toþi, mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi’ sã
primeascã semnul fiarei, totuºi poporul lui Dumnezeu nu îl primeºte. Profetul
de pe Patmos îi priveºte pe ‚cei ce au câºtigat biruinþa asupra fiarei, a chipului,
a semnului ºi asupra numãrului numelui ei, stând pe Marea de Cristal, având
harfele lui Dumnezeu în mânã’ (Apocalipsa 15:2) cântând cântarea lui Moise
ºi a Mielului.”– The Spirit of Prophecy, vol.4, pg.282,283.
c. Din moment ce vedem aceste lucruri venind, ce ar trebui sã facem
noi? 2 Petru 3:11,12.
65

Miercuri

26 noiembrie

4. SEMNUL FIAREI
a. Am vãzut cã sigiliul lui Dumnezeu este Sabatul. Acesta nu este
nu semn fizic, ci este evident prin aderarea la semnul credincioºiei lãsat de Tatãl pentru copiii Sãi. Atunci ce este semnul
fiarei? Apocalipsa 14:9-11.
„Dacã v-a fost prezentatã lumina adevãrului, descoperind Sabatul poruncii
a patra ºi arãtând cã nu este nici o temelie în Cuvântul lui Dumnezeu pentru
respectarea duminicii ºi totuºi vã prindeþi de sabatul fals, refuzând sã sfinþiþi
Sabatul pe care Dumnezeu îl numeºte ‚ziua Mea cea sfântã,’ voi primiþi semnul
fiarei. Când se întâmplã aceasta? – Când ascultaþi de decretul ce vã porunceºte
sã încetaþi de a lucra duminica ºi sã vã închinaþi lui Dumnezeu, în vreme ce ºtiþi
cã nici un cuvânt din Biblie nu aratã duminica a fi altceva mai mult decât o zi
obiºnuitã de lucru, voi acceptaþi sã primiþi semnul fiarei ºi refuzaþi sigiliul lui
Dumnezeu. Dacã primim acest semn pe frunþile sau pe mâinile noastre,
judecãþile rostite împotriva celor neascultãtori trebuie sã cadã asupra noastrã.
Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra acelora care pãzesc în mod
conºtient Sabatul Domnului.”– The Review and Herald, 13 iulie 1897.
b. De unde ºtim cã semnul fiarei are de a face cu modul în care ne
închinãm? Apocalipsa 13:12,15.
„Dupã avertismentul împotriva închinãrii la fiarã ºi la chipul ei, profeþia declarã:
‚Aici sunt cei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus’. Întrucât
acei care pãzesc legea lui Dumnezeu sunt astfel puºi în contrast cu acei care se
închinã fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei, rezultã cã pãzirea legii lui
Dumnezeu, pe de o parte, ºi cãlcarea ei, pe de altã parte, vor face deosebirea
între închinãtorii lui Dumnezeu ºi închinãtorii fiarei.”– Marea luptã, pg.443.
„Sabatul va fi marele test al credincioºiei, fiindcã este punctul de adevãr
în special controversat. Când va fi adus peste oameni testul final, atunci se
va trage linia de demarcaþie între acei care-I servesc lui Dumnezeu ºi acei
care nu-I servesc. În timp ce respectarea Sabatului fals, în conformitate cu
legea statului ºi contrar poruncii a patra, va fi un legãmânt de credincioºie
faþã de o putere care este în opoziþie faþã de Dumnezeu, de pãzirea Sabatului
adevãrat, în ascultare de legea lui Dumnezeu, este o dovadã a loialitãþii faþã
de Creatorul. În timp ce o clasã, acceptând semnul supunerii faþã de puterile
pãmânteºti, primeºte semnul fiarei, cealaltã alege semnul de credincioºie
faþã de autoritatea divinã ºi primeºte sigiliul lui Dumnezeu.”– Ibid., pg.605.
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5. PERSECUTAREA PÃZITORILOR PORUNCILOR
a. Ce dovadã avem cã lumea se va împotrivi acelora care sunt
credincioºi faþã de Dumnezeu? Matei 24:9-12; 10:17-22.
„Isus nu prezintã urmaºilor Sãi speranþa de a ajunge la slavã ºi bogãþii
pãmânteºti, de a trãi o viaþã liberã de încercare. În loc de aceasta, El îi
cheamã sã-L urmeze pe calea tãgãduirii de sine ºi a ocãrii. Acela care a
venit sã rãscumpere lumea a fost combãtut de forþele unite ale rãului. Întro confederaþie nemiloasã, oamenii rãi ºi îngerii rãi s-au rânduit împotriva
Prinþului Pãcii. Fiecare cuvânt ºi fiecare faptã au descoperit compasiune
divinã ºi deosebirea Lui de lume a provocat cea mai amarã împotrivire.
Aºa va fi cu toþi acei care vor trãi cu evlavie în Isus Hristos. Persecuþia
ºi ocara îi aºteaptã pe toþi acei care sunt plini de Spiritul lui Hristos. Caracterul
persecuþiei se schimbã în timp, dar principiul – spiritul care stã la baza ei –
este acelaºi care i-a omorât pe aleºii Domnului chiar din zilele lui Abel.”–
Istoria faptelor apostolilor, pg.452.

b. De unde ºtim cã acei care sunt credincioºi lui Dumnezeu în
pãzirea Sabatului vor fi persecutaþi? Apocalipsa 13:15-17; 2
Timotei 3:12.
„Întrucât bisericile protestante resping argumentele clare ºi scripturistice
în apãrarea legii lui Dumnezeu, ele vor dori sã-i aducã la tãcere pe acei a
cãror credinþã nu o pot doborî cu Biblia. Deºi îºi leagã ochii faþã de acest
fapt, ele apucã acum pe o cale care va duce la persecutarea acelora care
refuzã în mod conºtient sã facã ceea ce face restul lumii creºtine, ºi ele vor
recunoaºte pretenþiile sabatului papal.
Demnitarii bisericii ºi ai statului se vor uni pentru a mitui, convinge sau
constrânge toate clasele sã cinsteascã duminica. Lipsa autoritãþii divine va
fi compensatã prin legi opresive. Corupþia politicã nimiceºte iubirea de dreptate
ºi consideraþia faþã de adevãr; ºi chiar în America liberã, conducãtorii ºi
legislatorii, pentru a-ºi asigura favoarea publicã, vor ceda cererii populare
pentru o lege care sã impunã respectarea duminicii. Libertatea de conºtiinþã,
care a costat un sacrificiu aºa de mare, nu va mai fi respectatã. În conflictul
care va veni în curând, vom vedea exemplificate cuvintele profetului:
„Balaurul mâniat pe femeie va merge sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþiei
ei, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi au mãrturia lui Isus Hristos’.
(Apocalipsa 12:17).”– Marea luptã, pg.592.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
O avertizare – „Hristos ne-a avertizat în vederea acestui timp cã nu ar
trebui sã ne lãsãm captivaþi de grijile lumii, neglijând interesele veºnice; dar cât
de mulþi dintre noi permit lucrurilor acestei vieþi sã se interpunã între sufletele
noastre ºi marele dar al Cerului. Cât de puþini trãiesc spre slava lui Dumnezeu
ºi binele omenirii! Cât de puþini vorbesc copiilor lor despre iubirea lui Hristos,
despre locuinþele cereºti, despre necesitatea credinþei ºi ascultãrii. Cât de puþini
îi avertizeazã pe prietenii ºi vecinii lor cu privire la judecata care vine cu grãbire.
Inima mea este îndureratã de gândul nerecunoºtinþei omului faþã de Creatorul
sãu ºi de indiferenþa sufletelor faþã de mântuirea lor, atât de scump plãtitã. Noi
suntem avertizaþi cã dacã nu veghem ºi nu ne rugãm, ziua socotelii finale ne va
surprinde ca un hoþ noaptea ºi partea noastrã va fi cu fãþarnicii ºi necredincioºii.
‚Dar voi, fraþilor, nu sunteþi în întuneric, pentru ca ziua aceea sã vã surprindã
ca un hoþ. Voi sunteþi toþi copii ai luminii ºi copii ai zilei.’ S-au luat toate mãsurile
ca sã putem avea luminã ºi nu va fi nici o scuzã în ziua lui Dumnezeu, dacã noi
suntem gãsiþi în pãcatele noastre. Durerea ºi vaiul îi aºteaptã pe acei care nu
urmeazã instrucþiunile cuvântului vieþii; dar ce bucurie este pãstratã pentru
acei care s-au pregãtit pentru venirea Domnului lor! Ei vor fi schimbaþi din
starea muritoare în nemurire. Ei Îl vor vedea pe Împãrat în frumuseþea Sa ºi
vor reflecta chipul Sãu. Ei vor fi luaþi sã fie pentru totdeauna cu Domnul.”–
The Signs of the Times, 27 ianuarie 1888.

Înþelepciunea omeneascã – „Ascultarea conºtiincioasã de cuvântul lui
Dumnezeu va fi tratatã ca rãzvrãtire... Când apãrãtorii adevãrului refuzã sã
cinsteascã sabatul duminical, unii dintre ei vor fi aruncaþi în închisoare, alþii vor
fi exilaþi, alþii vor fi trataþi ca sclavi. Pentru înþelepciunea omeneascã toate
acestea par acum imposibile; dar când Duhul lui Dumnezeu care îi þine în frâu
va fi retras de la oameni ºi ei vor fi sub controlul lui Satan, care urãºte preceptele
divine, lumea va cunoaºte o evoluþie ciudatã. Inima poate fi foarte crudã când
frica ºi iubirea de Dumnezeu sunt date la o parte.”– Marea luptã, pg.607.
1. Ce trebuie sã însoþeascã orice lege pentru a o face valabilã?
2. Explicaþi cum porunca a patra corespunde sigiliului din Legea
lui Dumnezeu, fãcând-o valabilã pentru toþi oamenii.
3. Cum este modul nostru de închinare într-o relaþie directã cu
destinul nostru veºnic?
4. Ce avertisment important ne este dat cu privire la sigiliul lui
Dumnezeu?
5. În aceastã lume, ce soartã îi aºteaptã pe toþi cei credincioºi?
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Moldova este o micã þarã
ROMANIA
europeanã fãrã acces la mare, care se
Marea Neagră
gãseºte între România ºi Ucraina. Totuºi
Brăila
dimensiunea ei nu ar trebui sã fie
definitorie pentru valoarea ei în ceea ce
Constanţa
priveºte rãspândirea soliei evangheliei.
Cunoscutã iniþial ca Basarabia, þara a fost cedatã
Rusiei de cãtre turci în 1812. Dupã aceastã datã a pãtruns solia adventã în
aceastã þarã. Când s-a nãscut Miºcarea de Reformã dupã primul Rãzboi
Mondial, cei câþiva credincioºi din aceastã þarã s-au vãzut anexaþi la România.
În timpul acestor primi ani ai Reformei, mica þarã Moldova a trimis
pionieri misionari chiar ºi în America de Sud. Prin harul lui Dumnezeu adevãrul
prezent a gãsit un teritoriu fertil în aceastã þarã ºi solia s-a rãspândit cu
rapiditate. Noii credincioºi Îl lãudau pe Dumnezeu pentru fiecare nou suflet
scãpat din ghearele vrãjmaºului.
Apoi, în 1940, teritoriul a trecut sub controlul Uniunii Sovietice. Credincioºii
au fost forþaþi sã-ºi pãstreze religia în secret. Mulþi au pierit în închisori, au
fost persecutaþi ºi chiar trimiºi în Siberia sã fie exterminaþi în acel climat dur.
Se poate pune întrebarea dacã credincioºii au putut rãmâne loiali în acele
timpuri grele? La cãderea comunismului în anii 1990, Moldova ºi-a câºtigat
libertatea ºi pentru prima datã în 50 de ani, credincioºii se puteau aduna fãrã
teamã. Ei nu doar cã au rãmas credincioºi, dar numãrul lor a crescut chiar
sub persecuþie.
Astãzi Moldova are cea mai mare proporþie de reformiºti raportatã la
numãrul total al populaþiei dintre toate þãrile lumii. Fraþii de aici apreciazã
însemnãtatea exercitãrii libere a religiei lor. Timpul este scurt ºi Uniunea
Moldova þine adesea programe evanghelistice pentru a se asigura cã fiecare
suflet va auzi solia mântuirii.
Pentru aceasta avem nevoie de ajutorul vostru. Locul de adunare din
capitala Chiºinãu este în prezent prea mic pentru a face faþã numãrului
crescând de suflete interesate. Darul vostru din acest Sabat ne va ajuta sã
încheiem construcþia unui nou lãcaº de adunare care va servi ca un far
pentru întreaga þarã.
Fraþii voºtri din Uniunea Moldova
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Putere spiritualã
„Voi însã sunteþi o seminþie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al
Lui, ca sã vestiþi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunatã.” (1 Petru 2:9).
Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu ca ºi Creator este de asemenea
semnul Lui ca Sfinþitor. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea
care re-creeazã sufletul dupã asemãnarea Lui.”– Testimonies, vol.6, pg.321.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Calea cãtre Hristos, pg.60-64.
Testimonies, vol.6, pg.320-323.

29 noiembrie

Psalmii 51:10-17.
„Zideºte în mine o inimã curatã, Dumnezeule, pune în mine un duh nou ºi
statornic! Nu mã lepãda de la Faþa Ta, ºi nu lua de la mine Duhul Tãu cel
Sfânt. Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale ºi sprijineºte-mã cu un duh de
bunãvoinþã! Atunci voi învãþa cãile Tale pe cei ce le calcã, ºi pãcãtoºii se vor
întoarce la Tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbãveºte-mã de
vina sângelui vãrsat ºi limba mea va lãuda îndurarea Ta. Doamne, deschidemi buzele ºi gura mea va vesti lauda Ta. Dacã ai fi voit jertfe, Þi-aº fi adus:
dar Þie nu-Þi plac arderile de tot. Jertfele plãcute lui Dumnezeu sunt un duh
zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreþuieºti o inimã zdrobitã ºi mâhnitã.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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Duminicã
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1. CUNOSCÂNDU-L PE DUMNEZEU
a. Care este definiþia biblicã a vieþii veºnice? Ioan 17:3;
Deuteronom 8:11-18.
„A-L cunoaºte pe Dumnezeu este viaþã veºnicã. Îi învãþaþi voi pe copiii
voºtri lucrul acesta, sau îi învãþaþi sã se conformeze standardului lumii? Vã pregãtiþi
voi pentru cãminul pe care Dumnezeu îl pregãteºte pentru voi?... Învãþaþi-i sã
studieze Biblia... Învãþaþi-i sã-ºi formeze caractere care vor trãi prin veacurile
veºnice. Noi trebuie sã ne rugãm ca niciodatã pânã acum ca Dumnezeu sã îi
pãstreze ºi sã îi binecuvânteze pe copiii noºtri.”– Îndrumarea copilului, pg.384.
Este privilegiul nostru de a-L cunoaºte pe Dumnezeu din experienþã ºi în
adevãrata cunoºtinþã de Dumnezeu este viaþã veºnicã. Singurul Fiu al lui
Dumnezeu a fost darul lui Dumnezeu pentru lume, în al Cãrui caracter a fost
descoperit caracterul Aceluia care a dat legea pentru oameni ºi îngeri. El a
venit sã proclame faptul cã ,Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn,’
ºi cã numai Lui trebuie sã-i slujeºti. El a venit sã descopere cã, ‚orice dar bun
ºi desãvârºit este de sus ºi se coboarã de la Tatãl luminilor, la care nu este
schimbare, nici umbrã de mutare’. Ceea ce provine din gândirea lui Dumnezeu
este desãvârºit ºi nu are nevoie sã fie anulat, corectat sau schimbat câtuºi
de puþin. Noi putem atribui toatã perfecþiunea lui Dumnezeu. El þine în mâna
Sa existenþa fiecãrei fiinþe omeneºti ºi susþine toate lucrurile prin cuvântul
puterii Lui.”– The Review and Herald, 9 martie 1897.
b. Ce dar au dat neamului omenesc Tatãl ºi Fiul, pentru ca oamenii
sã-I poatã cunoaºte? Exodul 31:13; Ezechiel 20:20.
„Dumnezeu va face mai mult decât sã împlineascã cele mai înalte
aºteptãri ale acelora care îºi pun încrederea în El. El doreºte sã ne amintim
cã atunci când suntem umili ºi smeriþi stãm în locul unde El poate sã ni Se
descopere ºi va face aceasta. El Se bucurã când invocãm îndurãri ºi
binecuvântãri din trecut ca motiv pentru care El sã reverse asupra noastrã
binecuvântãri mai mari ºi mai înalte. El este onorat când Îl iubim ºi dãm
mãrturie cu privire la caracterul veritabil al iubirii noastre prin pãzirea
poruncilor Lui. El este onorat când punem deoparte ziua a ºaptea ca fiind
sfântã. Pentru acei care fac acest lucru, Sabatul este un semn, ‚ca sã ºtie,’
declarã Dumnezeu, ‚cã Eu sunt Domnul care îi sfinþesc’. Sfinþirea înseamnã
comuniune obiºnuitã cu Dumnezeu. Nu este nimic aºa de mare ºi puternic
ca iubirea lui Dumnezeu pentru acei care sunt copiii Lui.”– The Review and
Herald, 15 martie 1906.
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2. UN LEGÃMÂNT VEªNIC
a. Din moment ce Sabatul trebuie sã fie un semn al unui legãmânt
veºnic, spre ce ne îndrumã legãmântul? Exodul 31:16,17; Evrei 8:10.

„Ascultarea nu este doar o conformare exterioarã, ci serviciu din iubire.
Legea lui Dumnezeu este o expresie a naturii Sale, ea este o întrupare a
marelui principiu al iubirii ºi de aici este temelia guvernãrii Sale în cer ºi pe
pãmânt. Dacã inimile noastre sunt reînnoite dupã asemãnarea lui Dumnezeu,
dacã iubirea divinã este implantatã în suflet, nu va fi împlinitã legea lui
Dumnezeu în viaþã? Când principiul iubirii este implantat în inimã, când omul
este reînnoit dupã chipul Aceluia care l-a creat, este împlinitã fãgãduinþa
noului legãmânt: ‚Voi pune legile Mele în inimile lor ºi le voi scrie în minþile
lor’ (Evrei 10:16). ªi dacã legea este scrisã în inimã, nu va modela ea viaþa?
Ascultarea – serviciul ºi angajamentul iubirii – este adevãratul semn al
uceniciei. Astfel spune Scriptura, „Dragostea de Dumnezeu stã în pãzirea
poruncilor Lui.’ ‚Acela care zice <<Îl cunosc>> ºi nu pãzeºte poruncile Lui,
este un mincinos ºi adevãrul nu este în el’ (1 Ioan 5:3; 2:4). În loc de a-l scuti
pe om de ascultare, credinþa ºi numai credinþa este aceea care ne face
pãrtaºi de harul lui Hristos, care ne face în stare sã fim ascultãtori.”– Calea
cãtre Hristos, pg.60,61.

„Dumnezeu a declarat în Cuvântul Sãu cã ziua a ºaptea este un semn
între El ºi poporul Sãu ales – un semn de loialitate. ‚Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru,’ zice El; ‚umblaþi în orânduirile mele ºi pãziþi judecãþile
Mele ºi împliniþi-le; ºi sfinþiþi Sabatele Mele; ºi ele vor fi un semn între Mine
ºi voi, ca sã ºtiþi cã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’ Ziua pe care
Dumnezeu a pus-o deoparte pentru a fi pãstratã liberã de muncã lumeascã,
El a destinat-o sã fie respectatã în amintirea înþelepciunii Sale, a puterii ºi a
bunãtãþii Sale în crearea lumii ºi a omului. Sabatul a fost instituit înainte ca
iudeii sã se fi deosebit ca popor ºi a fost dat întregii omeniri pentru a fi
pãstrat sfânt, ‚ca sã ºtiþi’, declarã Dumnezeu, ‚cã Eu sunt Domnul care vã
sfinþeºte.’ Dacã Sabatul este acceptat, restul poruncilor din Decalog vor fi
ascultate; cãci nimeni nu poate pãzi Sabatul cu adevãrat ºi sã desconsidere
un precept al legii.”– The Signs of the Times, 31 martie 1898.
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3. INTRÂND ÎN ODIHNA SA
a. Cum ilustreazã Sabatul „Noul Legãmânt”? Evrei 4:10.
„Dumnezeu a lãsat poporului Sãu Sabatul ca sã fie un semn continuu al
iubirii ºi îndurãrii Sale ºi al ascultãrii de El. Dupã cum S-a odihnit în aceastã zi
ºi a fost înviorat, tot astfel doreºte ca poporul Sãu sã se odihneascã ºi sã fie
înviorat. Trebuia sã fie o amintire constantã pentru ei cã erau incluºi în legãmântul
Sãu de har. Prin toate generaþiile voastre, spunea El, Sabatul trebuie sã fie
semnul Meu, legãmântul Meu faþã de voi cã Eu sunt Domnul care vã sfinþeºte,
cã v-am ales ºi v-am pus deoparte ca popor deosebit al Meu. ªi când pãziþi
Sabatul sfânt, veþi da mãrturie la naþiunile pãmântului cã sunteþi poporul Meu
ales.”– The Review and Herald, 28 octombrie 1902.
„Sã ne amintim cã suntem strãini ºi cãlãtori pe acest pãmânt, cãutând o þarã
mai bunã, o þarã cereascã. Sã lucrãm cu o asemenea seriozitate ºi devoþiune,
încât pãcãtoºii sã fie atraºi la Hristos. Acei care s-au unit cu Domnul în legãmântul
servirii se aflã sub obligaþia de a se uni cu El în marea lucrare de salvare de
suflete. Membrii bisericii, în timpul sãptãmânii, sã-ºi facã partea cu credincioºie
ºi în Sabat sã-ºi relateze experienþa lor. Adunarea va fi atunci ca o hranã la timp
potrivit, aducând tuturor celor prezenþi viaþã nouã ºi vigoare proaspãtã. Când
poporul lui Dumnezeu vede marea nevoie de a lucra dupã cum a lucrat Hristos
pentru convertirea pãcãtoºilor, mãrturiile date de ei în serviciul din Sabat vor fi
umplute cu putere. Ei vor vorbi cu bucurie despre experienþa preþioasã pe care
au câºtigat-o lucrând pentru alþii.”– Testimonies, vol.7, pg.10,11.
b. Pentru a intra în odihna Sa, noi trebuie sã încetãm de a ne face
lucrãrile noastre. Care sunt lucrãrile noastre pe care ar trebui
sã încetãm sã le facem? Galateni 5:19-21.
c. Care este singura cale pe care putem fi eliberaþi de aceste „fapte
ale trupului”? Ioan 3:3,5; Ezechiel 36:25-27.
„Dacã avem iubirea lui Hristos în sufletele noastre, va fi o consecinþã naturalã
pentru noi a avea toate celelalte daruri – bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea,
blândeþea, credinþa, umilinþa, cumpãtarea; ºi ‚împotriva acestor lucruri nu este lege’.
Legea lui Dumnezeu nu condamnã ºi nu îi þine în robie pe acei care au aceste
daruri; fiindcã ei ascultã de cerinþele legii lui Dumnezeu. Ei sunt pãzitori ai legii ºi de
aceea ei nu sunt sub robia legii.”– The Review and Herald, 4 ianuarie 1887.
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4. AMESTECATÃ CU CREDINÞÃ
a. De ce nu a putut Israel intra în odihna Sa? Evrei 3:12, 19; 4:4-6;
Romani 1:17; Galateni 2:20.

„Credinþa este esenþialã pentru pãzirea legii lui Dumnezeu; cãci ‚fãrã
credinþã este cu neputinþã sã-I fim plãcuþi Lui’. ªi ‚orice nu vine din credinþã
este pãcat’ (Evrei 11:6; Romani 14:23).”– Marea luptã, pg.434.
„Trebuie sã manifestãm credinþã faþã de Isus Hristos pentru cã El a
devenit jertfa ºi garanþia noastrã. El a murit ca noi sã putem dobândi ‚iertarea
pãcatelor din trecut’ ºi sã putem dobândi harul ºi ajutorul aºa încât sã putem
pãzi poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Credinþa în Hristos înseamnã
cã trebuie sã faceþi orice vã porunceºte El, cã trebuie sã cãlcaþi pe urmele
Lui. ‚Cine zice cã rãmâne în El trebuie sã trãiascã ºi el cum a trãit Hristos.’
‘Cine zice <<Îl cunosc>> ºi nu pãzeºte poruncile Lui este un mincinos ºi
adevãrul nu este în el.’”– The Review and Herald, 31 ianuarie 1888.
b. Cum a ajuns Israel la acest punct de necredinþã? Cum putem
face ºi noi acelaºi lucru? Evrei 3:8-11,15-18; Psalmii 95:6-11.
„Dumnezeu ne vorbeºte astãzi prin avertismentele, sfaturile ºi mustrãrile
date Israelului din vechime. Dacã ne depãrtãm de El, osânda noastrã va fi
mai mare decât a lor; cãci noi avem experienþa lor ca avertisment ºi toatã
învãþãtura pe care a dat-o Dumnezeu de atunci încoace. Mulþi ºi diverºi sunt
idolii pe care îi cultivãm; idolii care ne înceþoºeazã mintea ºi ne împietresc
inima, aºa încât lucrurile sfinte nu sunt preþuite corect. O, dacã lecþiile date
vechiului Israel ar putea sã ne impresioneze inimile ºi sã ne afecteze vieþile
în aºa fel, încât sã ne abatem cu totul de la idoli, pentru a servi viului
Dumnezeu.”– The Signs of the Times, 18 august 1881.
„ªi voi, care nu v-aþi sfinþit sufletele prin ascultarea de adevãr, aºteptaþi
ca Hristos, la venirea Lui, sã vã facã gata? Atunci nu va fi nici un sânge
ispãºitor care sã spele petele de pãcat. Câtã vreme se zice astãzi puteþi,
dacã vreþi, sã ascultaþi glasul Sãu ºi sã nu vã împietriþi inimile, ca în ziua
provocãrii. Astãzi Duhul lui Dumnezeu invitã. Astãzi glasul dulce al îndurãrii
vine la urechile voastre.”– The Review and Herald, 17 august 1869.
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5. O PUTERE SFINÞITOARE
a. Cum lucreazã Duhul Sfânt pentru a ne sfinþi prin Sabat? Ezechiel
20:12; 1 Tesaloniceni 4:3,7.
„Doar porunca a patra dintre cele zece conþine sigiliul marelui Legiuitor,
Creatorul cerurilor ºi al pãmântului. Acei care ascultã de aceastã poruncã
iau asupra lor numele Lui ºi toate binecuvântãrile pe care le implicã sunt ale
lor... Fiecare instituþie de sabat poartã numele autorului ei, un semn de neºters
care aratã autoritatea fiecãruia. Este misiunea noastrã de a-i face pe oameni
sã înþeleagã aceasta. Noi trebuie sã le arãtãm cã este un lucru cu consecinþe
vitale dacã poartã semnul împãrãþiei lui Dumnezeu sau semnul împãrãþiei
rãzvrãtirii, fiindcã ei se recunosc drept supuºi ai împãrãþiei al cãrei semn îl
poartã.”– Testimonies, vol.6, pg.322.
i) Trebuie sã fim liberi de pãcat la intrarea în Sabat: Neemia 13:22;
1 Petru 2:9,10.
Aceasta a fost porunca marelui ºi puternicului Dumnezeu. Nimic neîngrijit
ºi neglijent nu trebuia sã existe la acei care se înfãþiºau înaintea Lui când
veneau în prezenþa Sa cea sfântã. ªi de ce aceasta? Care era scopul acestei
griji? Era doar sã recomande poporul înaintea lui Dumnezeu? Era doar pentru
a câºtiga aprobarea Sa? Motivul care mi-a fost dat era acesta, ca sã se facã
o impresie bunã asupra oamenilor. Dacã acei care slujeau în slujba sfântã nu
manifestau grijã ºi reverenþã faþã de Dumnezeu în îmbrãcãmintea ºi în
comportamentul lor, oamenii aveau sã-ºi piardã veneraþia ºi reverenþa faþã
de Dumnezeu ºi serviciile Sale sfinte.”– Testimonies, vol.2, pg.540.
ii) Dupã cum pâinea pentru punerea înainte era pregãtitã în fiecare
Sabat, tot astfel ar trebui ca ºi noi sã ne împãrtãºim din pâinea
vieþii în fiecare Sabat: 1 Cronici 9:32; Ioan 6:48,53,54,56,63;
Evrei 4:11,12.
iii) Noi nu doar cã trebuie sã ne odihnim în Sabat, ci trebuie sã ne
strângem laolaltã pentru închinare: Leviticul 23:3; Evrei
10:24,25.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Încurajându-i pe alþii. – „Când vã întâlniþi în fiecare Sabat, cântaþi
laude Aceluia care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã. ‚Aceluia
care ne-a iubit ºi ne-a spãlat de pãcatele noastre în sângele Sãu’ sã I se
aducã adorarea inimii. Iubirea lui Hristos sã fie povara pe care s-o rosteascã
vorbitorul. Ea sã fie exprimatã într-un limbaj simplu, în fiecare cântare de
laudã. Lãsaþi ca inspiraþia Duhului lui Dumnezeu sã vã dicteze rugãciunile.
Când este rostit cuvântul vieþii, lãsaþi ca rãspunsul vostru din inimã sã
mãrturiseascã faptul cã primiþi solia ca din cer. ªtiu cã acest lucru nu mai
este la modã, dar va fi o jertfã de mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru
pâinea vieþii datã sufletului flãmând. Acest rãspuns la inspiraþia Duhului Sfânt
va fi o putere pentru propriul vostru suflet ºi o încurajare pentru alþii. El va
da unele dovezi cã sunt pietre vii în clãdirea lui Dumnezeu, care emit luminã.”–
Testimonies, vol.6, pg.337.

Copii ai lui Dumnezeu – „În eliberarea sufletelor noastre de sclavia
pãcatului, Dumnezeu a realizat pentru noi o eliberare mai mare decât aceea
a evreilor la Marea Roºie. Asemenea oºtirii evreilor, noi ar trebui sã-L lãudãm
pe Domnul cu inima, cu sufletul ºi cu vocea pentru ‚faptele Sale minunate
faþã de copiii oamenilor’. Acei care cugetã la marile îndurãri ale lui Dumnezeu
ºi nu sunt nepãsãtori faþã de darurile Sale mai mici îºi vor lua brâul bucuriei
ºi vor cânta Domnului în inimile lor. Binecuvântãrile zilnice pe care le primim
din mâna lui Dumnezeu ºi, mai presus de toate, moartea lui Isus pentru a
aduce fericirea ºi cerul la îndemâna noastrã ar trebui sã constituie o temã de
constantã recunoºtinþã. Ce compasiune, ce iubire fãrã pereche ne-a arãtat
Dumnezeu nouã, pãcãtoºilor pierduþi, legându-ne cu Sine, pentru a-I fi o
comoarã deosebitã! Ce jertfã a fost fãcutã de Rãscumpãrãtorul nostru, pentru
ca sã putem fi numiþi copii ai lui Dumnezeu!”– Patriarhi ºi profeþi, pg.326.
1. Ce înseamnã a-L cunoaºte pe Dumnezeu? Este cu adevãrat
posibil sã iubeºti pe cineva pe care nu-l „cunoºti”?
2. Ce legãmânt a dat Dumnezeu, care trebuia sã fie veºnic? Ce
înseamnã veºnic?
3. Trebuie sã ne odihnim noi doar de munca noastrã fizicã în ziua
Sabatului? Ce odihnã aºteptãm noi în realitate când pãzim Sabatul?
4. Satisface simpla împlinire a literei poruncii Sabatului cerinþele
legii? Ce trebuie sã avem pentru a pãzi într-adevãr Sabatul?
5. Când primim sfinþirea prin credinþa în Hristos, vom sfinþi
doar Sabatul?
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Adevãrata respectare a
Sabatului
„ªi luaþi seama la voi înºivã, ca sã nu vi se îngreuneze inimile cu
îmbuibare de mâncare ºi bãuturã ºi cu grijile vieþii acesteia, ca astfel
ziua aceea sã vinã peste voi pe neaºteptate” (Luca 21:34).
„Toþi acei care-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui sã facã tot ce pot pentru
a face din Sabat o zi de desfãtare, sfântã ºi onorabilã.”– Îndrumarea copilului,
pg.418.

Recomandare pentru studiu:

Sabat

Testimonies, vol.6, pg.331-339.
Ibid., vol.2, pg.620,621.
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Psalmii 46:1-5, 8-11.
„Dumnezeu este adãpostul ºi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseºte
niciodatã în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacã s-ar zgudui pãmântul,
ºi s-ar clãtina munþii în inima mãrilor. Chiar dacã ar urla ºi ar spumega
valurile mãrii ºi s-ar ridica pânã acolo de sã se cutremure munþii. Este un
râu, ale cãrui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaº al
locuinþelor celui Prea Înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatinã;
Dumnezeu o ajutã în revãrsatul zorilor.... Veniþi ºi priviþi lucrãrile Domnului,
pustiirile, pe care le-a fãcut El pe pãmânt. El a pus capãt rãzboaielor pânã la
marginea pãmântului; El a sfãrâmat arcul ºi a rupt suliþa, a ars cu foc carãle
de rãzboi. Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã Eu sunt Dumnezeu: Eu stãpânesc peste
neamuri, Eu stãpânesc peste pãmânt. Domnul oºtirilor este cu noi. Dumnezeul
lui Iacov este un turn de scãpare pentru noi.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. ODIHNÃ PERSONALÃ
a. De ce lucruri personale trebuie sã ne odihnim în ziua Sabatului?
Exodul 20:9,10; 31:15; Ieremia 17:22.

„Toatã munca obiºnuitã pentru câºtigarea existenþei sau pentru profit
lumesc era interzisã în ziua a ºaptea. Conform poruncii a patra, Sabatul a
fost dedicat odihnei ºi închinãrii religioase. Orice ocupaþie lumeascã trebuia
întreruptã; dar lucrãrile de îndurare ºi binefacere erau în acord cu scopul
Domnului. Ele nu trebuia sã fie limitate de timp sau loc. A-i alina pe cei
întristaþi, a-i mângâia pe cei îndureraþi este o lucrare de iubire care onoreazã
ziua sfântã a lui Dumnezeu.”– The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.193,194.
„Lucrarea pentru câºtigarea unei pâini sau tranzacþiile obiºnuite de afaceri
în Sabat fac din acei care iau parte la ele cãlcãtori ai legii. Toatã munca
necesarã pentru întreþinerea trupului trebuie sã se facã în cele ºase zile de
lucru.”– The Review and Herald, 6 septembrie 1898.
„Dumnezeu a dat omului ºase zile în care sã lucreze pentru sine, dar ªia rezervat o zi în care El trebuie sã fie onorat în mod special. El trebuie sã fie
glorificat ºi autoritatea Sa respectatã. ªi totuºi omul vrea sã-L rãpeascã pe
Dumnezeu furând puþin din timpul pe care Creatorul l-a rezervat pentru
Sine. Dumnezeu a rezervat ziua a ºaptea ca perioadã de odihnã pentru om,
pentru binele omului ca ºi pentru propria Sa slavã.”– Testimonies, vol.1, pg.502.
b. De ce este necesar a avea aceastã odihnã? Psalmii 46:10; Luca
8:14; 21:34.

„Dumnezeu a vãzut cã un Sabat era esenþial pentru om, chiar ºi în Paradis.
El trebuia sã lase la o parte propriile sale interese ºi probleme într-una din
cele ºapte zile, pentru ca sã poatã contempla mai pe deplin lucrãrile lui
Dumnezeu ºi sã poatã medita asupra puterii ºi bunãtãþii Lui. El avea nevoie
de un Sabat care sã-i aminteascã mai viu de Dumnezeu ºi sã trezeascã
recunoºtinþa fiindcã toate lucrurile de care se bucura ºi pe care le poseda
veneau din mâna binefãcãtoare a Creatorului.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.43.
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2. ÎNCHINARE PUBLICÃ
a. Pe lângã odihna de muncã, ce alt privilegiu preþios avem în ziua
Sabatului? Psalmii 92:1; 100:1-5.
„Dumnezeu învaþã cã ar trebui sã ne strângem în casa Lui pentru a
cultiva atributele iubirii perfecte. Aceasta îi va face pe locuitorii pãmântului
potriviþi pentru locuinþele pe care Hristos a mers sã le pregãteascã pentru
toþi acei care-L iubesc. Acolo ei se vor strânge în sanctuar din Sabat în
Sabat, dintr-o lunã nouã în alta, sã se uneascã în cele mai înãlþãtoare melodii
de cântare, în laudã ºi mulþumire adresate Aceluia care stã pe tron ºi Mielului
pentru totdeauna.” Testimonies, vol.6, pg.339.
b. Dacã Îi suntem devotaþi lui Dumnezeu, unde ne vom afla în Sabat?
Evrei 10:23-25; Matei 11:28-30.
„Nimeni nu ar trebui sã-ºi permitã în timpul sãptãmânii sã devinã atât de
absorbit de interesele sale vremelnice ºi atât de epuizat de eforturile sale pentru
câºtig lumesc, încât în Sabat sã nu aibã putere sau energie pentru serviciul lui
Dumnezeu. Noi Îl furãm pe Dumnezeu când ne facem incapabili pentru a ne
închina Lui în ziua Sa cea sfântã. ªi noi ne furãm pe noi de asemenea, cãci avem
nevoie de cãldura ºi lumina tovãrãºiei, ca ºi de puterea care se câºtigã din
înþelepciunea ºi experienþa altor creºtini.”– The Review and Herald, 13 iunie 1882.
„Taþii ºi mamele ar trebui sã facã o regulã ca în Sabat copiii lor sã participe
la închinarea publicã ºi sã dea putere regulii prin propriul lor exemplu. Este
datoria noastrã sã poruncim copiilor noºtri ºi casei noastre dupã noi, ca ºi
Avraam. Prin exemplu, ca ºi prin învãþãturã, ar trebui sã întipãrim în mintea
lor importanþa învãþãturii religioase. Toþi acei care au fãcut legãmântul de
botez s-au consacrat în mod solemn serviciului lui Dumnezeu; ei sunt sub o
obligaþie de legãmânt de a se pune pe ei ºi copiii lor unde pot dobândi toatã
motivaþia ºi încurajãrile în viaþa creºtinã.”– Îndrumarea copilului, pg.414.
„Sã nu cultivaþi niciodatã gândul cã puteþi fi creºtini ºi totuºi sã vã retrageþi în
voi înºivã. Fiecare este o parte în marea reþea a omenirii, ºi natura ºi calitatea
experienþei voastre va fi determinatã în mare parte de experienþele acelora cu
care vã asociaþi. Isus spune: ‚Unde sunt doi sau trei adunaþi în numele Meu, acolo
sunt ºi Eu în mijlocul lor’ (Matei 18:20). Atunci sã nu pãrãsim adunarea noastrã
laolaltã, dupã cum este obiceiul unora; ci sã ne îndemnãm unii pe alþii, ºi aceasta cu
atât mai mult, cu cât vedem cã ziua se apropie.”– Testimonies, vol.7, pg.190 eng.
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3. NEURMÃRIND PLÃCERILE NOASTRE PROPRII
a. Odihnindu-ne de munca noastrã în ziua Sabatului, cu privire la
ce trebuie sã avem grijã? Isaia 58:13; 2 Timotei 3:2-5.
„Toþi acei care-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui sã facã tot ce pot pentru
a face din Sabat o zi de desfãtare, sfântã ºi onorabilã. Ei nu pot face aceasta
cãutându-ºi propria lor plãcere în distracþii pãcãtoase, interzise. Totuºi ei pot
face mult pentru a înãlþa Sabatul în familiile lor ºi sã facã din ea cea mai
interesantã zi din sãptãmânã. Noi ar trebui sã devotãm timp pentru a-i interesa
pe copiii noºtri. O schimbare va avea o influenþã fericitã asupra lor. Noi
putem ieºi cu ei în aer liber; putem ºedea cu ei în poieni ºi în soarele strãlucitor
ºi sã dãm minþilor lor neobosite ceva cu ce sã se hrãneascã, discutând cu ei
despre lucrãrile lui Dumnezeu ºi îi putem inspira cu iubire ºi reverenþã
atrãgându-le atenþia la lucrurile frumoase din naturã.”– Îndrumarea copilului,
pg.418.

b. Înseamnã aceasta cã nu vom gãsi bucurie în Sabat? 3 Ioan 4;
Filipeni 2:13; Psalmii 5:11.
ªi Domnul zice: ‚Dacã îþi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-þi
faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântã... atunci te vei putea desfãta în
Domnul.’ (Isaia 58:13,14). Pentru toþi cei care primesc Sabatul ca semn al
puterii creatoare ºi rãscumpãrãtoare a lui Hristos, el va fi o desfãtare.
Vãzându-L pe Hristos în el, ei se desfatã în El. Sabatul îi îndreaptã spre
lucrãrile creaþiunii ca dovadã a marii Sale puteri de rãscumpãrare. În timp
ce aminteºte de pacea pierdutã din Eden, el vorbeºte despre pacea restauratã
prin Mântuitorul. ªi fiecare obiect din naturã repetã invitaþia Sa: ‚Veniþi la
Mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da odihnã’. (Matei 11:28).”–
Hristos Lumina lumii, pg.209.

c. Unde gãsim noi cea mai mare bucurie? Psalmii 16:11; Proverbele
21:15; Matei 25:21; Ioan 15:10,11.
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4. NEVORBIND CUVINTELE NOASTRE
a. Pe lângã faptul cã trebuie sã încetãm orice muncã în ziua Sabatului,
ce altceva ar trebui sã mai încetãm? Iacov 3:5,6.
„Acei care discutã probleme de afaceri sau fac planuri în Sabat sunt priviþi
de Dumnezeu ca ºi când ar fi angajaþi în desfãºurarea tranzacþiei. Pentru a sfinþi
Sabatul, noi nu ar trebui sã permitem minþilor noastre sã se ocupe cu lucrurile de
un caracter lumesc. ªi porunca include tot ce este înãuntrul porþilor noastre.
Locuitorii casei trebuie sã lase la o parte treburile lumeºti din timpul orelor sfinte.
Toþi ar trebui sã se uneascã pentru a-L onora pe Dumnezeu printr-un serviciu de
bunã voie în ziua Sa cea sfântã.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.349.
„Dumnezeu nu ne cere doar sã ne oprim de la munca fizicã în Sabat, ci ca
mintea sã fie disciplinatã pentru a se ocupa de temele sfinte. Porunca a patra
este literalmente cãlcatã prin conversarea despre lucrurile lumeºti sau prin
angajarea în conversaþii de nimic ºi uºuratice. A vorbi despre toate lucrurile care
vã vin în minte înseamnã a vorbi propriile voastre cuvinte. Orice abatere de la
dreptate ne aduce în sclavie ºi sub osândã.”– Îndrumarea copilului, pg.413.
b. De ce a dat Dumnezeu aceastã instrucþiune? Matei 15:18; Iov
6:24,25.
„Acei care nu sunt pe deplin convertiþi la adevãr permit adesea minþilor lor
sã se îndrepte nestingherite spre teme lumeºti, ºi, deºi se pot odihni de munca
fizicã în Sabat, limbile lor spun ce este în minþile lor; de aici aceste cuvinte cu
privire la cirezi, recolte, pierderi ºi câºtiguri. Toate acestea constituie cãlcãri
ale Sabatului. Dacã mintea aleargã la lucrurile lumeºti, limba va descoperi
aceasta; cãci din prisosul inimii vorbeºte gura.”– Testimonies, vol.2, pg.620.
„Când vorbiþi despre speranþa voastrã în Dumnezeu, despre Isus, despre
venirea Lui în curând ºi despre frumuseþile Noului Pãmânt, voi nu vorbiþi
propriile voastre cuvinte. Despre aceste lucruri puteþi vorbi liberi în Sabat.
ªase zile puteþi vorbi despre chestiuni de afaceri ºi sã faceþi toate planurile
care sunt necesare, dar Sabatul este un timp sfânt ºi toate gândurile lumeºti
trebuie date la o parte din minte în acea zi. Binecuvântarea lui Dumnezeu va
fi asupra voastrã ºi veþi avea dulcea mângâiere a Duhului Sãu ºi veþi avea
de asemenea încredere când vã apropiaþi de tronul harului.” – The Youth’s
Instructor, 1 februarie 1853.
81

Joi

11 decembrie

5. STRÃINUL DIN LÃUNTRUL PORÞILOR TALE
a. Care este responsabilitatea noastrã faþã de acei care locuiesc în
locuinþele noastre în Sabat? Exodul 20:11; Genesa 18:19.

„Pãrinþi, mai presus de orice, aveþi grijã de copiii voºtri în Sabat. Nu le
îngãduiþi sã calce ziua sfântã a lui Dumnezeu jucându-se în casã sau pe
afarã. Voi puteþi la fel de bine sã cãlcaþi voi înºivã Sabatul, decât sã le
permiteþi copiilor voºtri sã facã aceasta ºi când îngãduiþi copiilor voºtri sã
umble încoace ºi încolo ºi le îngãduiþi sã se joace în Sabat, Dumnezeu vã
priveºte ca pe niºte cãlcãtori ai Sabatului.”– Îndrumarea copilului, pg.416.
„Faceþi-i pe copiii voºtri sã simtã cã îi iubiþi ºi doriþi sã le faceþi bine.
Încurajaþi fiecare efort de a face bine. Arãtaþi-le cã aveþi încredere în ei.
Amintiþi-vã cã exemplul vostru va fi cea mai impresionantã lecþie pe care o
puteþi da. Amabilitatea ºi controlul vostru de sine va avea o influenþã mai
mare asupra caracterelor copiilor voºtri decât ar putea-o avea doar
cuvintele.”– The Review and Herald, 13 iunie, 1882.
b. Cât de departe se extinde responsabilitatea noastrã în legãturã
cu porunca Sabatului dincolo de cãminele noastre? Deuteronom
5:14; Neemia 13:19-22; 2 Corinteni 6:14-18.

„Unii care pretind a fi ataºaþi de legea lui Iehova au mers chiar atât de
departe în profanarea Sabatului, încât sã se uneascã în parteneriat cu acei care
nu au respect pentru Sabat. Pretinsul pãzitor al Sabatului poate sã-ºi înceteze
munca în Sabat, dar partenerul sãu continuã sã lucreze. Cum trebuie sã priveascã
îngerii acest parteneriat, când cel care respectã Sabatul îngenuncheazã cu
reverenþã înaintea lui Dumnezeu în casa de închinare, în timp ce acei cu care
este el unit în afaceri continuã sã lucreze la fel ca ºi în orice altã zi! Cum priveºte
Cerul asupra zgomotului ºi confuziei, la sunetul ciocanului ºi toporului muncitorului,
care se ridicã în loc de mulþumiri, ca ºi când ar fi în ciuda poruncilor Sale! Poate
Domnul sã priveascã drept nevinovat pe omul care se uneºte astfel cu pãcãtoºii?”–
The Review and Herald, 13 noiembrie 1888.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Biserica triumfãtoare. „Copiii lui Dumnezeu vor fi triumfãtori. Ei vor
ieºi biruitori ºi mai mult decât biruitori asupra tuturor elementelor
împotrivitoare, care persecutã. Nu vã temeþi! Prin puterea adevãrului biblic
ºi a iubirii exemplificate în cruce ºi prezentate de Duhul Sfânt, vom avea
biruinþa. Întreaga bãtãlie dinaintea noastrã are la mijloc respectarea
adevãratului Sabat al lui Iehova.”– Selected Messages, bk.3, pg.319.
Calea pãcãtuirii – „Credinþa în iubirea lui Dumnezeu ºi în providenþa
Sa uºureazã poverile îngrijorãrii ºi ale preocupãrii. Ea umple inima de bucurie
ºi mulþumire pentru cei din poziþii înalte sau poziþii joase. Religia tinde sã
promoveze sãnãtatea, sã lungeascã viaþa ºi sã înalþe bucuria noastrã pentru
toate binecuvântãrile sale. Ea deschide sufletului un izvor nesecat de fericire.
Bine ar fi ca toþi acei care nu L-au ales pe Hristos sã-ºi poatã da seama cã
El are sã le ofere ceva mult mai bun decât ceea ce cautã ei înºiºi pentru
sine. Omul îºi aduce cea mai mare vãtãmare ºi nedreptate sufletului sãu
când gândeºte ºi procedeazã contrar voii lui Dumnezeu. Nici o adevãratã
bucurie nu poate fi gãsitã pe calea interzisã de Acela care ºtie ce este bine
ºi care face planuri spre binele creaturilor Sale. Calea pãcãtuirii duce la
mizerie ºi nimicire; dar cãile înþelepciunii sunt cãi plãcute ºi cãile ei sunt cãile
pãcii.”– Christian Education, pg.68.
1. Ce lucrãri trebuie sã încetãm în ziua Sabatului? Care sunt
permise?
2. De ce nu ar trebui sã ocolim preþiosul privilegiu al strângerii
laolaltã pentru închinare în ziua Sabatului?
3. În ce mod ne vom gãsi cea mai înaltã plãcere în ziua Sabatului?
4. Cât de multã grijã ar trebui sã avem în conversaþia noastrã în
ziua Sabatului? Unde începe aceastã lucrare?
5. Putem fi vinovaþi de cãlcarea Sabatului dacã permitem acelor din
cãminul nostru sã nesocoteascã Sabatul? Îi include aceasta ºi pe
vizitatori? Putem noi sã cãlcãm Sabatul chiar ºi când ne închinãm
cu reverenþã lui Dumnezeu în ziua Lui cea sfântã? În ce fel?
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De la apus la apus
„Cine este credincios în puþin va fi credincios de asemenea ºi în
mult; ºi acela care este nedrept în puþin, este de asemenea nedrept
ºi în mult.” (Luca 16:10).
„Dumnezeu nu este mai puþin exigent acum cu privire la Sabatul Sãu,
decât atunci când a pus aceastã cerere înaintea copiilor lui Israel.” The
Spirit of Prophecy, vol.1, pg.259.
Recomandare pentru studiu:

Sabat

Patriarhi ºi profeþi, pg.333,334.
Testimonies, vol.1, pg.502,503.
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Credinþa prin care trãiesc, pg. 34.
„Vinerea pregãtirea pentru Sabat sã fie încheiatã. Aveþi grijã ca toate
hainele sã fie în ordine ºi ca tot gãtitul sã fie încheiat... Sabatul nu trebuie
folosit pentru repararea hainelor, pentru gãtit, cãutare de plãceri sau vreo
altã ocupaþie lumeascã. Înainte de apusul soarelui sã fie lãsatã la o parte
orice ocupaþie lumeascã ºi toate ziarele lumeºti sã fie luate din cale. Pãrinþi,
explicaþi copiilor lucrarea voastrã ºi scopul ei ºi lãsaþi-i sã participe la pregãtirea
voastrã de a pãzi Sabatul conform poruncii.
Mai este o altã lucrarea cãreia ar trebui sã i se acorde atenþie în ziua de
pregãtire. În aceastã zi toate disensiunile dintre fraþi, atât în familie cât ºi în
bisericã, ar trebui sã fie lãsate la o parte. Lãsaþi ca toatã amãrãciunea,
mânia ºi rãutatea sã fie date la o parte din suflet. Cu un spirit umilit, ‚mãrturisiþivã greºelile unii altora ºi rugaþi-vã unii pentru alþii.’
Înainte de apusul soarelui lãsaþi ca membrii familiei sã citeascã cuvântul
lui Dumnezeu, sã cânte ºi sã se roage. Ar trebui sã pãzim cu gelozie hotarele
Sabatului. Amintiþi-vã cã fiecare moment este un timp consacrat, sfânt.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. CEASURILE SABATULUI
a. Care este semnul biblic al începutului ºi sfârºitului zilei? Genesa
1:5,8,13,19,23,31.

b. Biblia dã un numãr de exemple cum cei credincioºi au respectat
Sabatul de la Creaþiune (Genesa 2:1-3), în timpul lui Israel
(Leviticul 23:32), în timpul reformei de dupã captivitate (Neemia
13:19) ºi de atunci pânã în timpul lui Hristos (Ioan 19:31).
„În sfârºit Isus Se odihnea. Ziua lungã de ruºine ºi torturã se încheiase.
Când ultimele raze ale soarelui ce apunea au introdus Sabatul, Fiul lui
Dumnezeu zãcea în liniºte în mormântul lui Iosif. Cu lucrarea Sa încheiatã,
cu mâinile împreunate în pace, El S-a odihnit în timpul orelor sfinte ale
Sabatului.”– Hristos Lumina lumii, pg.565.
„Sabatul se apropia acum ºi ar fi fost o cãlcare a sfinþeniei lui ca trupurile
sã rãmânã atârnate pe cruce. Astfel, folosind aceasta ca pe un pretext,
conducãtorii evrei i-au cerut lui Pilat ca moartea victimelor sã fie grãbitã ºi
trupurile lor sã fie luate jos înainte de apusul soarelui.”– Ibid., pg.566.
„Încet ºi cu veneraþie [cei trei ucenici] au luat cu propriile lor mâini
trupul lui Isus de pe cruce. Lacrimile lor de împreunã simþire curgeau repede
când priveau la chipul Sãu rãnit ºi chinuit. Iosif avea un mormânt nou, sãpat
într-o stâncã. Acesta ºi-l pãstrase pentru sine; dar era aproape de Calvar ºi
l-a pregãtit acum pentru Isus. Trupul, împreunã cu mirurile aduse de Nicodim,
au fost învelite cu grijã într-o pânzã de in ºi Mântuitorul a fost dus în mormânt.
Cei trei ucenici au îndreptat membrele Lui strãpunse ºi i-au împreunat mâinile
rãnite pe pieptul fãrã puls. Femeile galileene au venit sã vadã dacã s-a fãcut
tot ce se putea face pentru trupul lipsit de viaþã al iubitului lor Învãþãtor.
Atunci ele au vãzut piatra grea rostogolitã la intrarea mormântului ºi
Mântuitorul a fost lãsat sã Se odihneascã. Femeile au fost ultimele la cruce
ºi ultimele la mormântul lui Hristos. În timp ce umbrele serii se strângeau,
Maria Magdalena ºi celelalte Marii zãboveau în jurul locului de odihnã al
Domnului lor, vãrsând lacrimi de durere pentru soarta Aceluia pe care-L
iubeau. ‚ªi ele s-au întors, ... ºi s-au odihnit în ziua Sabatului, conform poruncii’
(Luca 23:56).”– Ibid., pg.568.
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2. PÃZIND HOTARELE
a. Cât de important este sã nu rãpim nimic din timpul Domnului în
ziua Sabatului? Luca 19:17; 16:10.
„Dumnezeu nu este acum mai puþin exigent cu privire la Sabatul Sãu,
decât a fost când a pus aceastã cerere înaintea copiilor lui Israel. Ochiul
Sãu este asupra a tot poporul Sãu ºi asupra tuturor lucrãrilor mâinilor lor. El
nu va trece fãrã sã-i observe pe lângã acei care îngrãmãdesc lucrurile asupra
Sabatului ºi folosesc timpul care-I aparþine lui Dumnezeu în propriul lor interes.
Unii pretinºi pãzitori ai Sabatului îl vor cãlca, fãcând acele lucruri care ar fi
trebuit fãcute înainte de Sabat. Unii ca aceºtia pot crede cã vor câºtiga puþin
timp; dar în loc de a fi avantajaþi prin rãpirea lui Dumnezeu de timpul sfânt, pe
care l-a rezervat pentru Sine, ei vor pierde.”– The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.259.
„A fost prea multã nepãsare cu privire la respectarea Sabatului. Nu a
existat promptitudine pentru a împlini datoriile lumeºti în cele ºase zile lucrãtoare
pe care Dumnezeu le-a dat omului ºi grija de a nu viola nici mãcar o orã din
timpul sfânt pe care El l-a rezervat pentru Sine... Prin pãcãtuirea într-un lucru
mic ºi privirea la el ca nefiind un pãcat anumit din partea noastrã, conºtiinþa
devine împietritã ºi sensibilitãþile tocite, pânã când putem merge mai departe ºi
sã îndeplinim o cantitate de muncã ºi sã ne mãgulim cã suntem pãzitori ai
Sabatului, când, conform standardului lui Hristos, noi cãlcãm fiecare din
preceptele sfinte ale lui Dumnezeu. Existã o greºealã la pãzitorii Sabatului în
aceastã privinþã; dar Dumnezeu este foarte exigent ºi toþi acei care cred cã
economisesc puþin timp sau câºtigã oarecare avantaj rãpind puþin din timpul
Domnului, vor suferi pagubã mai curând sau mai târziu. El nu îi poate
binecuvânta cum I-ar plãcea sã facã, deoarece numele Sãu este dezonorat de
ei ºi preceptele Sale sunt tratate cu uºurinþã.”– Testimonies, vol.1, pg.501,502.
b. Cum putem fi siguri cã nu vom rãpi din timpul sfânt al Sabatului?
„Înainte de începutul Sabatului, mintea, precum ºi trupul ar trebui sã fie
retrase de la lucrurile lumeºti. Dumnezeu a pus Sabatul la sfârºitul celor
ºase zile lucrãtoare pentru ca oamenii sã se poatã opri ºi sã se gândeascã ce
au câºtigat în timpul sãptãmânii în pregãtirea pentru împãrãþia curatã care
nu admite nici un cãlcãtor de lege. Noi ar trebui sã facem în fiecare Sabat o
socotealã cu sufletele noastre sã vedem dacã sãptãmâna care s-a sfârºit a
adus câºtig spiritual sau pagubã.”– Testimonies, vol.6, pg.327.
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3. ZIUA DE PREGÃTIRE
a. Ce timp ne-a dat Dumnezeu pentru a fi pregãtiþi sã pãzim Sabatul
Sãu conform poruncii? Marcu 15:42; Luca 23:52-56.
„În vreme ce pregãtirea pentru Sabat trebuie fãcutã pe tot parcursul
sãptãmânii, vinerea este ziua specialã de pregãtire.”– Testimonies, vol.6, pg.326.
„Ziua dinainte de Sabat ar trebui fãcutã o zi de pregãtire, pentru ca totul sã
poatã fi gata pentru ceasurile ei sfinte. În nici un caz nu ar trebui sã se permitã
ca treburile noastre sã rãpeascã din timpul sfânt. Dumnezeu a rânduit sã se
poarte de grijã de cei bolnavi ºi suferinzi; munca cerutã pentru a-i face sã se
simtã mai bine este o lucrare de milã ºi nu o cãlcare a Sabatului; dar toatã
munca nenecesarã ar trebui sã fie evitatã. Mulþi amânã cu nepãsare pânã la
începutul Sabatului lucrurile mici care ar fi putut fi fãcute în ziua de pregãtire.
Acest lucru nu ar trebui sã se întâmple. Lucrarea care este neglijatã pânã la
începutul Sabatului ar trebui sã rãmânã nefãcutã pânã când acesta a trecut.
Aceasta ar putea ajuta memoriei acestor oameni nechibzuiþi ºi i-ar face atenþi
sã-ºi facã lucrarea lor în cele ºase zile de lucru.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.334.
b. La ce ar trebui sã ne gândim când facem planuri pentru nevoile
noastre vremelnice în Sabat? Exodul 16:23.
„Domnul nu este mai puþin exigent acum cu privire la Sabatul Sãu decât
atunci când a dat îndrumãrile speciale copiilor lui Israel. El le-a cerut sã coacã
ceea ce aveau de copt ºi sã fiarbã ceea ce aveau de fiert în ziua a ºasea,
pregãtitoare pentru odihna Sabatului. Acei care neglijeazã sã se pregãteascã
pentru Sabat în ziua a ºasea ºi care gãtesc hranã în Sabat, calcã porunca a
patra ºi sunt cãlcãtori ai legii lui Dumnezeu. Toþi acei care sunt cu adevãrat
doritori sã respecte Sabatul conform poruncii, nu vor gãti hranã în Sabat. În
temere de Domnul care ªi-a dat legea de pe Sinai, ei se vor tãgãdui pe sine ºi
vor mânca din hrana pregãtitã în ziua a ºasea, chiar dacã aceasta nu este aºa
de gustoasã. Domnul a interzis copiilor lui Israel coptul ºi fiertul în Sabat. Acea
interdicþie ar trebui luatã în considerare de orice pãzitor al Sabatului ca o
poruncã solemnã a lui Iehova pentru ei. Domnul a dorit sã pãzeascã poporul
Sãu de îmbuibare în Sabat, pe care l-a pus deoparte pentru meditaþie sfântã ºi
închinare.”– The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.225, 226.
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4. CURÃÞIA IMEDIAT URMÃTOARE EVLAVIEI (I)
a. Întrucât dorim sã venim în prezenþa Domnului în Sabat, cum ar
trebui sã ne prezentãm înaintea Lui? Exodul 19:9-11.
„Vinerea pregãtirea pentru Sabat sã fie încheiatã. Aveþi grijã ca toate
hainele sã fie pregãtite ºi ca tot gãtitul sã fie încheiat. Încãlþãmintea sã fie
lustruitã ºi baia fãcutã. Este posibil a face aceasta. Dacã faceþi din aceasta
o regulã, puteþi s-o realizaþi. Sabatul nu trebuie petrecut cu repararea
îmbrãcãmintei, cu gãtitul hranei, cu cãutarea de plãceri sau cu vreo altã
ocupaþie lumeascã. Înainte de apusul soarelui, lãsaþi la o parte toatã munca
lumeascã ºi toate ziarele lumeºti sã fie luate din cale. Pãrinþi, explicaþi copiilor
lucrarea voastrã ºi scopul ei ºi lãsaþi-i ºi pe ei sã participe la pregãtirea
voastrã pentru a pãzi Sabatul conform poruncii.”– Îndrumarea copilului, pg.412.
b. Cum ar trebui sã fie îmbrãcãmintea noastrã când venim în
prezenþa Domnului în ziua Lui sfântã de Sabat? Leviticul 19:30;
Evrei 12:28,29; Genesa 35:2.
„Mulþi au nevoie de instruire cu privire la modul cum sã se înfãþiºeze la
adunare pentru închinare în Sabat. Ei nu trebuie sã vinã în prezenþa lui
Dumnezeu cu îmbrãcãmintea obiºnuitã purtatã în timpul sãptãmânii. Toþi ar
trebui sã aibã un costum special pentru Sabat, care sã fie purtat când participã
la serviciu în casa lui Dumnezeu. În timp ce nu ar trebui sã ne conformãm
modelor lumii, nu trebuie sã fim indiferenþi cu privire la înfãþiºarea noastrã
exterioarã. Noi trebuie sã fim curaþi ºi ordonaþi, deºi fãrã podoabe exterioare.
Copiii lui Dumnezeu ar trebui sã fie curaþi pe dinãuntru ºi pe dinafarã.”–
Îndrumarea copilului, pg.414.

„Se va avea o grijã specialã pentru a se îmbrãca într-un mod care va arãta
o consideraþie sfântã faþã de sfântul Sabat ºi de închinarea la Dumnezeu.
Linia de demarcaþie dintre o asemenea clasã ºi lume va fi prea clarã pentru a
nu fi distinsã. Influenþa credincioºilor ar fi de zece ori mai mare dacã bãrbaþii
ºi femeile care îmbrãþiºeazã adevãrul, care au fost pânã atunci neglijenþi ºi
nepãsãtori în obiceiurile lor, ar fi aºa de înãlþaþi ºi sfinþiþi prin adevãr, încât sã
respecte obiceiuri de curãþie, ordine ºi bun gust în îmbrãcãmintea lor. Dumnezeul
nostru este un Dumnezeu al ordinii ºi nu este nicicum mulþumit de neatenþie,
murdãrie ºi pãcat.”– Selected Messages, bk.2, pg.476.
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5. CURÃÞIA IMEDIAT URMÃTOARE EVLAVIEI (II)
a. Cum ar trebui sã fie pregãtite cãminele noastre în Sabat pentru
a-i primi în ele pe îngerii cereºti? 1 Corinteni 14:33, 40; Ezechiel
44:23.
„Cele zece porunci rostite de Iehova de pe Sinai nu pot trãi în inimile
persoanelor cu obiceiuri dezordonate ºi murdare. Dacã Israelul din vechime
nu putea sã asculte de proclamarea acelei legi sfinte, dacã nu ascultase de
porunca lui Iehova ºi nu-ºi curãþise hainele, cum poate fi scrisã acea lege
sfântã pe inimile persoanelor care nu sunt curate fizic, în îmbrãcãminte sau
în casele lor? – Este imposibil. Mãrturisirea lor poate fi înaltã ca cerul, totuºi
nu valoreazã nici cât un pai. Influenþa lor îi dezgustã chiar ºi pe necredincioºi.
Ar fi fost mai bine dacã ar fi rãmas în afara rândurilor poporului credincios
al lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este dezonoratã de asemenea
mãrturisitori.”– The Review and Herald, 23 ianuarie 1900.
„Acela care era atât de exigent ca fiii lui Israel sã cultive obiceiuri de
curãþie, nu va accepta nici o necurãþie în cãminele poporului Sãu de astãzi.
Dumnezeu priveºte defavorabil necurãþia de orice fel. Cum Îl putem invita
noi în cãminele noastre dacã nu este totul curat ºi aranjat?
Credincioºii ar trebui învãþaþi cã deºi pot fi sãraci, ei nu au nevoie sã fie
murdari sau nearanjaþi în persoana sau locuinþele lor. Trebuie dat ajutor în
aceastã direcþie acelora care par sã nu aibã nici un simþ al însemnãtãþii ºi
importanþei curãþiei. Ei trebuie sã fie învãþaþi cã acei care trebuie sã reprezinte
pe Dumnezeul înalt ºi sfânt trebuie sã-ºi pãstreze sufletele curate ºi cã aceastã
curãþie trebuie sã se extindã la îmbrãcãmintea lor ºi la orice lucru din casã, aºa
încât îngerii slujitori sã aibã dovada cã adevãrul a lucrat o schimbare în viaþã,
curãþind sufletul ºi rafinând gusturile. Acei care, dupã ce au primit adevãrul,
nu fac nici o schimbare în cuvânt sau înfãþiºare, în îmbrãcãminte sau în ceea
ce-i înconjoarã, trãiesc pentru sine, nu pentru Hristos. Ei nu au fost creaþi din
nou în Hristos Isus, spre purificare ºi sfinþenie.”– Ibid., 10 iunie 1902.
b. Ce a învãþat Isus cu privire la micile detalii? Luca 24:1-3; Ioan 20:7.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Pãzind hotarele – „Noi ar trebui sã pãzim cu gelozie hotarele Sabatului.
Amintiþi-vã cã fiecare moment este timp sfânt, consacrat. Ori de câte ori
este posibil, angajatorii ar trebui sã dea lucrãtorilor lor liber în orele de vineri
de la amiazã pânã la începutul Sabatului. Daþi-le timp de pregãtire, pentru ca
sã poatã întâmpina ziua Domnului cu o minte liniºtitã. Printr-o astfel de
procedare nu veþi suferi nici o pierdere, nici chiar în lucrurile vremelnice.”–
Testimonies, vol.6, pg.327.

Ziua de pregãtire - „Fiecare familie a adventiºtilor de ziua a ºaptea
sã-L onoreze pe Dumnezeu printr-o consideraþie strictã pentru legea Sa.
Copiii ar trebui sã fie învãþaþi sã respecte Sabatul. În ziua pregãtirii,
îmbrãcãmintea ar trebui reparatã corespunzãtor, încãlþãmintea lustruitã, baia
fãcutã. Atunci în jurul altarului familial toþi ar trebui sã aºtepte sã întâmpine
ziua sfântã a lui Dumnezeu cum ar aºtepta venirea unui prieten drag.”– The
Signs of the Times, 25 mai 1882.

„Chiar la începutul poruncii a patra Domnul a zis ‚Adu-þi aminte’. El a
ºtiut cã în mijlocul mulþimii de griji ºi nedumeriri, omul avea sã fie ispitit sã se
scuze de la îndeplinirea întocmai a legii sau avea sã-i uite importanþa ei
sacrã. De aceea El a spus: ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti.’
În tot timpul sãptãmânii noi ar trebui sã avem în minte Sabatul ºi sã facem
pregãtire pentru a-l pãzi conform poruncii. ...
Când se aminteºte astfel de Sabat, lucrurilor vremelnice nu li se vor
permite sã rãpeascã din cele spirituale. Nici o îndatorire care aparþine celor
ºase zile lucrãtoare nu va fi lãsatã pentru Sabat. În timpul sãptãmânii energiile
noastre nu vor fi atât de epuizate în munca vremelnicã, încât în ziua când
Domnul S-a odihnit ºi S-a înviorat noi sã fim prea istoviþi pentru a ne angaja
în serviciul Sãu.”– Credinþa prin care trãiesc, pg.34.
1. Când încep ºi se sfârºesc ceasurile Sabatului?
2. De ce este aºa de important a fi pregãtit înainte de începerea
Sabatului?
3. Ce fel de lucruri trebuie sã pregãtim înainte de Sabat, ca sã evitãm
cãlcarea acestei zile?
4. Cât timp a dat Dumnezeu pentru a ne pregãti pentru Sabat?
5. Este Dumnezeu exigent în ceea ce priveºte trupurile, cãminele
ºi inimile noastre?
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Sabat, 27 decembrie 2003
s.a. 16:41

Pãzirea practicã a Sabatului
„ªi El le-a zis: ,Este îngãduit a face bine în Sabat, sau a face rãu? A
salva o viaþã sau a o pierde?’ Dar ei n-au rãspuns nimic.” (Marcu 3:4).
„Prin exemplul Sãu, Mântuitorul ne-a arãtat cã este bine a uºura suferinþele
în Sabat.”– Sfaturi pentru sãnãtate, pg.219.
Recomandare pentru Studiu:

Sabat

Testimonies, vol.6, pg.327-331.
Educaþia, pg.211-212.
Medical Ministry, pg.214-216.
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Credinþa prin care trãiesc, pg.35.
„Dumnezeu ne-a dat toate cele ºase zile în care sã ne facem lucrarea
noastrã ºi ªi-a rezervat una pentru Sine. Aceasta ar trebui sã fie o zi de
binecuvântare pentru noi – o zi când ar trebui sã lãsãm la o parte toate
lucrurile lumeºti ºi sã ne centrãm gândurile asupra lui Dumnezeu ºi a cerului.
Tot cerul pãzeºte Sabatul, dar nu într-un mod nepãsãtor, nefãcând nimic.
În aceastã zi orice energie a sufletului ar trebui sã fie treazã, fiindcã nu
trebuie sã ne întâlnim noi cu Dumnezeu ºi cu Hristos, Mântuitorul nostru?
Noi trebuie sã-L privim prin credinþã. El doreºte mult sã învioreze ºi sã
binecuvânteze orice suflet.
În Sabat dimineaþa, familia ar trebui sã se trezeascã devreme. Dacã se
trezeºte târziu, apare confuzie ºi precipitare în pregãtirea pentru micul dejun
ºi ªcoala Sabatului. Existã grabã, înghesuialã ºi nerãbdare. El l-a pus de o
parte pentru ca omul sã-l pãzeascã drept zi de închinare.”
„Ca mijloc de educaþie intelectualã, ocaziile Sabatului sunt de nepreþuit.
Lecþia ªcolii de Sabat sã nu fie învãþatã printr-o privire grãbitã peste
versetele lecþiei în Sabat dimineaþa, ci prin studiu atent pentru sãptãmâna
urmãtoare în Sabat dupã-amiaza, cu o recapitulare zilnicã sau ilustrare în
timpul sãptãmânii. Astfel lecþia va fi fixatã în memorie ca o comoarã ce
nu se va pierde niciodatã în întregime.” – Educaþia, pg.212.
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1. ÎNCETÂND LUCRÃRILE NOASTRE (I)
a. Ce fel de „lucrare” este îngãduitã de Dumnezeu în ziua
Sabatului? Marcu 3:4; Luca 6:9; 13:11-16.
„Adesea medicii ºi asistentele medicale sunt chemaþi în Sabat sã slujeascã
celor bolnavi ºi uneori le este imposibil sã-ºi ia timp pentru odihnã ºi pentru
participarea la serviciile divine. Nevoile omenirii suferinde nu trebuie neglijate
niciodatã. Prin exemplul Sãu, Mântuitorul ne-a arãtat cã este bine a uºura
suferinþa în Sabat. Dar lucrarea care nu este necesarã, cum ar fi tratamentele
ºi operaþiile obiºnuite care pot fi amânate, ar trebui lãsate pentru altã datã.
Pacienþii sã înþeleagã cã medicii ºi ajutoarele lor ar trebui sã aibã o zi pentru
odihnã. Sã înþeleagã cã lucrãtorii se tem de Dumnezeu ºi doresc sã sfinþeascã
ziua pe care El a pus-o deoparte pentru ca urmaºii Sãi s-o respecte ca semn
între El ºi ei.”– Sfaturi pentru sãnãtate, pg.219.
„Vor fi întotdeauna datorii de îndeplinit în Sabat pentru uºurarea omenirii
suferinde. Acest lucru este drept ºi în acord cu legea Aceluia care spune, ‚Milã
voiesc, nu jertfe’. Dar existã pericolul de a cãdea în nepãsare în acest punct ºi
de a face ceea ce nu este esenþial în Sabat.”– Medical Ministry, pg.50.
b. Sabatul este o zi de odihnã, dar înseamnã aceasta cã ar trebui sã
dormim mai mult în aceastã zi decât în celelalte zile? Romani
13:11; Psalmii 132:4,5; Proverbele 20:13; 1 Tesaloniceni 5:6.
„Nimeni nu ar trebui sã se simtã liber sã petreacã timpul sfânt într-un
mod nefolositor. Lui Dumnezeu nu-I place ca pãzitorii Sabatului sã doarmã
mult în timpul Sabatului. Ei Îl dezonoreazã pe Creatorul lor procedând astfel
ºi, prin exemplul lor, spun cã cele ºase zile sunt prea preþioase pentru ca ei
sã le petreacã odihnindu-se. Ei trebuie sã facã bani, chiar dacã ar face
aceasta lipsindu-se de somnul necesar, ceea ce compenseazã apoi dormind
în timpul sfânt. Ei se scuzã zicând: ,Sabatul a fost dat ca zi de odihnã. Nu mã
voi lipsi de odihnã pentru a participa la adunare, cãci am nevoie de odihnã.’
Unii ca aceºtia folosesc în mod greºit ziua sfântã. Ei ar trebui, în special în
acea zi, sã-ºi intereseze familiile în respectarea lui ºi sã se strângã la casa de
rugãciune cu cei puþini sau mulþi, dupã cum este cazul. Ei ar trebui sã-ºi
devoteze timpul ºi energiile lor pentru lucruri spirituale, pentru ca influenþa
divinã care odihneºte asupra Sabatului sã-i poatã însoþi în toatã sãptãmâna.
Din toate zilele sãptãmânii, nici unele nu sunt aºa de favorabile pentru gânduri
ºi sentimente devoþionale, ca Sabatul.”– Testimonies, vol.2, pg.621.
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2. ÎNCETÂND LUCRÃRILE NOASTRE (II)
a. Enumeraþi câteva dintre lucrurile „mici” care ar trebui terminate
înainte de Sabat.
„În multe familii [în Sabat] cizmele ºi pantofii sunt periaþi ºi lustruiþi ºi
reparaþiile fãcute, toate pentru cã aceste lucruri mãrunte n-au fost fãcute
vinerea. Ei nu ºi-au ‚amintit de ziua Sabatului ca s-o sfinþeascã’....
Vinerea trebuie sã se aibã grijã de îmbrãcãmintea copiilor. În timpul
sãptãmânii toate ar trebui pregãtite de mâinile lor sub îndrumarea mamei, aºa
încât sã se poatã îmbrãca în liniºte, fãrã confuzie ºi grabã sau vorbiri pripite.
Mai este încã o lucrare care ar trebui sã primeascã atenþie în ziua de
pregãtire. În aceastã zi toate neînþelegerile între fraþi, fie ele în familie sau în
bisericã, ar trebui date la o parte.”– Îndrumarea copilului, pg.412.
„Cãlcarea poruncii a patra nu se rezumã doar la pregãtirea hranei. Mulþi
amânã în mod neglijent bãrbieritul ºi lustruirea încãlþãmintei pânã dupã
începutul Sabatului. Aceasta nu ar trebui sã se întâmple. Dacã cineva
neglijeazã sã facã o asemenea lucrare într-o zi lucrãtoare, ar trebui sã aibã
suficient respect pentru timpul sfânt al lui Dumnezeu, încât sã rãmânã
nebãrbieriþi ºi cu încãlþãmintea nelustruitã, pânã la trecerea Sabatului. Aceasta
le poate ajuta la memorie ºi îi poate face mai atenþi sã-ºi facã lucrarea în
cele ºase zile lucrãtoare.”– The Signs of the Times, 25 mai 1882.
b. La ce ar trebui sã ne gândim când cãlãtorim în Sabat? Ar trebui
sã eliminãm cãlãtoria care nu este necesarã? Ce fel de cãlãtorie
este acceptabilã înaintea lui Dumnezeu? Fapte 1:12.
„Dacã dorim binecuvântarea fãgãduitã celor ascultãtori, trebuie sã respectãm
Sabatul cu mai multã stricteþe. Mã tem cã adesea cãlãtorim în aceastã zi, când
acest lucru ar putea fi evitat. În armonie cu lumina pe care Domnul a dat-o cu
privire la respectarea Sabatului, noi ar trebui sã avem mai multã grijã în ceea ce
priveºte cãlãtoria cu barca ºi cu maºina în aceastã zi. În aceste chestiuni ar
trebui sã dãm un exemplu bun înaintea copiilor ºi tinerilor noºtri. Pentru a ajunge
la bisericile care au nevoie de ajutorul nostru ºi pentru a le da solia pe care
Dumnezeu doreºte ca ele s-o audã, s-ar putea sã fie necesar ca noi sã cãlãtorim
în Sabat; dar pe cât posibil, noi ar trebui sã ne procurãm biletele ºi sã facem toate
aranjamentele necesare în altã zi. Când pornim într-o cãlãtorie, ar trebui sã
facem toate eforturile posibile pentru a plãnui în aºa fel, încât sã evitãm a ajunge
în Sabat la destinaþie.”– Testimonies, vol.6, pg.331.
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3. COPIII ªI SABATUL
a. Întrucât porunca Sabatului se aplicã la noi, ca ºi la familiile
noastre, ce exemplu ar trebui sã dãm copiilor noºtri cu privire la
ea? Proverbele 22:6; Deuteronom 6:6-9.
„Vã sfãtuiesc, fraþii ºi surorile mele: ‚Aduceþi-vã aminte de ziua Sabatului,
ca s-o sfinþiþi.’ Dacã doriþi ca copiii voºtri sã respecte Sabatul dupã poruncã,
trebuie sã-i învãþaþi atât prin precept, cât ºi prin exemplu. Adânca gravare a
adevãrului în inimã nu este niciodatã ºtearsã în întregime. Ea poate fi mai
greu vizibilã, dar nu poate fi ºtearsã niciodatã. Impresiile fãcute în viaþa
timpurie vor fi vãzute în anii de mai târziu. Pot apãrea împrejurãri care-i vor
despãrþi pe copii de pãrinþii ºi de cãminul lor, dar învãþãtura datã lor în copilãrie
ºi tinereþe le va fi o binecuvântare cât trãiesc.”– Testimonies, vol.6, pg.330.
„Noi nu trebuie sã-i învãþãm pe copiii noºtri cã nu trebuie sã fie fericiþi în
Sabat, sau cã este greºit a ieºi la plimbare pe afarã. O, nu! Hristos i-a scos
pe ucenicii Sãi afarã pe malul lacului în ziua de Sabat ºi i-a învãþat. Predicile
Sale din Sabat nu au fost întotdeauna predicate între pereþii unei clãdiri.
Învãþaþi-i pe copii sã-L vadã pe Hristos în naturã. Scoateþi-i afarã în aer
liber, sub copacii cei nobili, în grãdinã; ºi în toate lucrãrile minunate ale creaþiunii,
învãþaþi-i sã vadã expresia iubirii Sale.”– Îndrumarea copilului, pg.417.
b. Ce fel de activitãþi ar trebui sã le oferim copiilor în ziua de Sabat?
Romani 1:20.
„Pãrinþii îi pot lua pe copiii lor afarã, sã-L vadã pe Dumnezeu în naturã.
Lor le pot fi arãtate florile care înfloresc ºi mugurii care se deschid, copacii
înalþi ºi frumoasele fire de iarbã ºi sã fie învãþaþi cã Dumnezeu a fãcut toate
acestea în ºase zile ºi S-a odihnit în ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o. Astfel pãrinþii
pot sã fixeze lecþiile lor de instruire pentru copiii lor, aºa încât atunci când
aceºti copii privesc la lucrurile din naturã, ei îºi vor aminti de marele Creator
al tuturor. Gândurile lor vor fi îndreptate spre Dumnezeul naturii – înapoi la
crearea lumii noastre, când au fost puse temeliile Sabatului ºi toþi fiii lui
Dumnezeu strigau de bucurie. Aºa sunt lecþiile care trebuie întipãrite în minþile
copiilor noºtri.”– Îndrumarea copilului, pg.416.
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4. COMUNIUNE CU DUMNEZEU
a. Care este dorinþa lui Dumnezeu pentru noi, în special în Sabat?
Ioan 17:19-23.
„Sabatul îndreaptã gândurile noastre spre naturã ºi ne aduce în comuniune
cu Creatorul. În cântarea pãsãrilor, în foºnetul copacilor ºi în muzica mãrii,
noi putem auzi încã glasul Aceluia care a vorbit cu Adam în Eden în rãcoarea
dimineþii. ªi când privim puterea Lui în naturã gãsim mângâiere, cãci cuvântul
care a creat toate lucrurile este cel ce vorbeºte viaþã sufletului. Acela ‚care
a poruncit luminii sã strãluceascã din întuneric a strãlucit peste inimile noastre,
sã dea lumina cunoºtinþei slavei lui Dumnezeu în faþa lui Isus Hristos.’
(2 Corinteni 4:6).”– Hristos Lumina lumii, pg. 204.
b. Ce lucrare trebuie fãcutã în inima noastrã înainte de a putea avea
o comuniune realã cu El? Matei 5:23,24.
„Mai este încã o altã lucrare care ar trebui sã primeascã atenþie în ziua de
pregãtire. În aceastã zi toate neînþelegerile dintre fraþi, fie ele de familie sau de
bisericã, ar trebui date la o parte. Toatã amãrãciunea, mânia ºi rãutatea sã fie date
afarã din suflet. Cu un spirit umilit, ‚mãrturisiþi-vã pãcatele unii altora ºi rugaþi-vã
unii pentru alþii, ca sã puteþi fi vindecaþi’ (Iacov 5:16).”– Testimonies, vol.6, pg.327.
„Mântuitorul merge mai departe decât aceasta. El zice: ‚Dacã îþi aduci
darul la altar ºi acolo îþi aminteºti cã fratele tãu are ceva împotriva ta, lasãþi darul la altar ºi mergi de te împacã mai întâi cu fratele tãu ºi apoi vino ºi
adu-þi darul’. Mulþi sunt zeloºi în serviciile religioase, în timp ce între ei ºi
fraþii lor sunt neînþelegeri nefericite pe care ar trebui sã le aplaneze. Dumnezeu
le cere sã facã tot ce le stã în putere pentru a restaura armonia. Pânã nu fac
aceasta, El nu le poate accepta serviciile. Datoria creºtinului în aceastã
privinþã este arãtatã în mod clar.
Dumnezeu revarsã binecuvântãrile Sale asupra tuturor. ‚El face sã rãsarã
soarele Sãu peste cei buni ºi peste cei rãi ºi trimite ploaie peste cei drepþi ca
ºi peste cei nedrepþi.’ (Luca 6:35). El ne porunceºte sã fim ca El.
‚Binecuvântaþi pe cei ce vã blastãmã,’ spunea Isus; ‚faceþi bine celor ce vã
urãsc, ... ca sã fiþi copii ai Tatãlui vostru care este în ceruri.’ Acestea sunt
principiile legii ºi ele sunt izvoarele vieþii.”– Hristos Lumina lumii, pg.225.
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5. ÎNCHEIEREA SABATULUI
a. Ce ispitã se prezintã când se apropie încheierea Sabatului? Amos
8:5; Matei 15:8.
„Am vãzut cã în vara trecutã spiritul predominant a fost a se prinde cât
de mult cu putinþã din lumea aceasta. Poruncile lui Dumnezeu nu au fost
pãzite. Cu mintea slujim legii lui Dumnezeu; dar minþile multora au servit
lumea. ªi în timp ce minþile lor au fost toate ocupate cu lucrurile pãmânteºti
ºi ºi-au servit lor înºiºi, ei nu puteau servi legii lui Dumnezeu. Sabatul nu a
fost þinut. De cãtre unii lucrarea celor ºase zile a fost dusã în ziua a ºaptea.
Un ceas ºi chiar mai multe au fost luate adesea de la începutul ºi sfârºitul
Sabatului.”– Testimonies, vol.1, pg.147.
b. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã, chiar dincolo de ceasurile
Sabatului? Ioan 15:5.
„Când soarele apune, glasul rugãciunii ºi cântãrii de laudã sã marcheze
încheierea ceasurilor sfinte ºi sã invite prezenþa lui Dumnezeu prin grijile
sãptãmânii de lucru.”– Testimonies, vol.6, pg.330.
„Membrii familiei sã poarte în minte faptul cã sunt îndeaproape aliaþi cu
cerul. Domnul are un interes special în familiile copiilor Sãi de aici de jos.
Îngerii oferã fumul tãmâiei frumos mirositoare pentru sfinþii care se roagã.
Atunci în fiecare familie rugãciunea sã se înalþe la cer atât dimineaþa, cât ºi
seara la ceasul rãcoros al apusului, prezentând pentru noi înaintea lui
Dumnezeu meritele Mântuitorului. Dimineaþa ºi seara universul ceresc ia
aminte la fiecare familie care se roagã.”– Îndrumarea copilului, pg.404.
c. Va fi vreun timp când acei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor înceta
sã mai aºtepte cu nerãbdare binecuvântata Sa zi de odihnã? Isaia 66:22.
„Dumnezeu învaþã cã noi ar trebui sã ne strângem în casa Lui pentru a
cultiva atributele iubirii desãvârºite. Aceasta îi va face pe locuitorii pãmântului
sã fie potriviþi pentru locuinþele pe care Hristos a mers sã le pregãteascã
pentru toþi acei care-L iubesc. Acolo ei se vor strânge în sanctuar din Sabat
în Sabat ºi de la o lunã nouã la alta, pentru a se uni în cele mai înalte melodii
de cântare, în laudã ºi mulþumire la adresa Aceluia care stã pe tron ºi la
adresa Mielului pentru totdeauna.”– Credinþa prin care trãiesc, pg.37.
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REVIZUIRE PERSONALÃ
Puterea creatoare – „Întrucât Sabatul este memorialul puterii creatoare,
el este ziua mai presus de toate celelalte când ar trebui sã ne familiarizãm cu
Dumnezeu prin lucrãrile Sale. În minþile copiilor chiar gândul cu privire la
Sabat ar trebui legat de frumuseþea lucrurilor naturale. Ferice de familia
care poate merge la locul de închinare în Sabat cum a mers Isus ºi ucenicii
Sãi în sinagogã – prin câmpii, pe malurile lacului sau prin poieni. Ferice de
tatãl ºi de mama care pot sã-i înveþe pe copiii lor cuvântul scris al lui Dumnezeu
cu ilustraþii din paginile deschise ale cãrþii naturii; care se pot strânge sub
pomii verzi, în aerul proaspãt ºi curat pentru a studia cuvântul ºi a cânta
laudã Tatãlui de sus.”– Educaþia, pg.212.
„Pãrinþii ar trebui sã aibã o înþelegere profundã cu familia lor ca orele
sfinte ale Sabatului trebuie petrecute spre slava lui Dumnezeu. Ei ar trebui
sã se trezeascã odatã cu soarele ºi sã aibã suficient timp pentru a se pregãti
pentru ªcoala de Sabat fãrã a ajunge în grabã ºi a-ºi pierde poate stãpânirea
de sine. Dacã s-au fãcut pregãtiri corespunzãtoare în ziua precedentã, va fi
belºug de timp pentru a recapitula lecþia studiatã în timpul sãptãmânii; ºi atât
pãrinþii, cât ºi copiii pot merge la ºcoalã cu asigurarea cã au învãþat bine
lecþiile.”– Sfaturi pentru lucrarea ªcolii Sabatului, pg.54 eng.
„Nu permiteþi ca ceasurile preþioase ale Sabatului sã fie irosite în pat. În
Sabat dimineaþa, familia ar trebui sã se trezeascã devreme. Dacã se trezeºte
târziu, va fi confuzie ºi învãlmãºealã la pregãtirea micului dejun ºi ªcoala
Sabatului. Va fi grabã, înghesuialã ºi nerãbdare. Astfel pãtrund sentimente
nesfinte în cãmin. Sabatul, astfel profanat, devine un lucru istovitor ºi venirea
lui este mai degrabã temutã decât iubitã.”– Îndrumarea copilului, pg.414.
1. Ce forme de angajare ar trebui sã evite poporul lui Dumnezeu?
La ce ar trebui sã ne gândim când cãutãm angajare în câmpul medical?
2. La ce ar trebui sã ne gândim cu privire la cãlãtoria în Sabat?
3. Cât de mult efort ºi planificare ar trebui sã punem în a le oferi
copiilor noºtri mijloace care sã-i intereseze în Sabat? Sunt doar
pãrinþii responsabili pentru aceasta?
4. Explicaþi cercetarea inimii noastre în relaþie cu alþii, care trebuie
fãcutã înainte de a putea avea comuniune cu Dumnezeu în ziua
Sabatului.
5. Cât timp va fi pãzit Sabatul? Unde trebuie sã învãþãm a pãzi
Sabatul? Ce fel de lucrare trebuie sã fie fãcutã în inima noastrã
înainte de a se realiza acest lucru?
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