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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de că-
tre Dumnezeu. Credem că acestei biserici  i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu 
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care  își va  încheia  lucrarea  în neprihănire. Faptul că  în 
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descura-
jare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai 
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate po-
runcile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului 
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care  iubesc adevărul și vor sta pentru el  în ciuda 
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala 
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului. 
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Editorial 

 

A  sosit  vremea  unui  număr  al  revistei  dedicat  în  exclusivitate  Sabatului.  Nu  este  un  lucru 

nou,  că,  deși  Biserica  Adventistă  insistă  că  păzește  poruncile  lui  Dumnezeu,  mulți  membri  ai  ei 

încalcă în mod deschis porunca a patra. Veți vedea că acest lucru s‐a petrecut și pe vremea lui Ellen 

White. Călcarea Sabatului era un păcat care se găsea și  la evrei.  Însă, acum când sfârșitul este mai 

aproape de noi, decât atunci când am crezut, valoarea Sabatului pentru noi trebuie să fie mult mai 

mare decât la început. Din nefericire, observăm cu tristețe că încălcarea poruncii a patra devine un 

stil de viață, nu doar ca excepție în viața unor persoane, ci conferințe și uniuni întregi, desacralizează 

Sabatul și îngăduie încălcarea lui. Păzirea zilei sfinte, devine în aceste conferințe și uniuni o chestiune 

personală. În timp ce majoritatea privește cu dispreț porunca a patra, puțini îi rămân credincioși. Nu 

este  nicio  greșeală  să  spunem  pe  nume  păcatelor  săvârșite:  gătitul  în  Sabat,  hoteluri  deschise  în 

Sabat,  parteneri  de  afaceri  care  lucrează  în  Sabat  în  afacerea  comună, muzicieni  care  participă  la 

concerte  lumești,  bărbieritul,  baia  și  spălatul  pe  cap  etc.  Toate  acestea  atrag  dezaprobarea  lui 

Dumnezeu  nu  doar  asupra  individului,  ci  și  asupra  bisericii  ca  trup  al  lui  Hristos.  Veți  citi  despre 

acestea în materialele care urmează. Deși nu acoperă toată paleta de subiecte, vor fi de folos pentru 

începerea unei reforme în păzirea Sabatului. 

„Păzirea  Sabatului  este  semnul  dintre  Dumnezeu  și  poporul  Său.  Să  nu  ne  fie  rușine  să 

purtăm  semnul  care  ne  deosebește  de  lume.  Cercetând  lucrul  acesta  acum,  de  curând,  în  timpul 

nopții, Cineva cu autoritate ne sfătuia să studiem învățătura dată izraeliților cu privire la Sabat. „Să 

nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele”, le‐a declarat Domnul; „căci acesta va fi între Mine și voi, 

și urmașii voștri, un semn, după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care vă sfințesc. Să țineți 

Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt.... Să  lucrezi șase zile, dar a șaptea este Sabatul, ziua de 

odihnă,  închinată Domnului. Cine va  face vreo  lucrare  în  ziua Sabatului  va  fi pedepsit  cu moartea. 

Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu‐l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta 

va fi între Mine și copiii lui Israel un semn veșnic” (Exod 31, 13‐17).  

Sabatul  este  pururea  semnul  care  îi  deosebește  pe  cei  ascultători  de  cei  neascultători. 

Satana  a  lucrat  cu  putere  vicleană  ca  să  facă  nulă  și  fără  valoare  porunca  a  patra  ca  semnul  lui 

Dumnezeu să fie pierdut din vedere. Lumea creștină a călcat în picioare Sabatul Domnului și a ținut 

un  sabat  instituit  de  vrăjmașul.  Dar  Dumnezeu  are  un  popor  care  Îi  este  credincios.  Lucrarea  Lui 

trebuie făcută pe căile cele drepte. Poporul care poartă semnul Lui urmează să înființeze biserici și 

instituții ca monumente de aducere aminte pentru El. Aceste monumente de aducere aminte, oricât 

de umile ar fi în aparență, vor mărturisi fără încetare împotriva sabatului fals instituit de Satana și în 

favoarea  Sabatului  instituit  de Domnul  în  Eden,  când  stelele  dimineții  cântau  laolaltă  și  toți  fiii  lui 

Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie.” 
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Poporul ales al lui Dumnezeu 
 

 
  Mi  s‐a  poruncit  să  atrag  atenția  poporului  nostru  la  instrucțiunile 
Dumnezeului  lui  Israel cu privire  la  importanța separării de  lume.  În Deuteronomul 
capitolul  4,  citim:  „Acum,  Israele,  ascultă  legile  și  poruncile  pe  care  vă  învăț  să  le 
păziți.  Împliniți‐le,  pentru  ca  să  trăiți  și  să  intrați  în  stăpânirea  țării  pe  care  v‐o  dă 
Domnul, Dumnezeu părinților voștri. Să n‐adăugați nimic la cele ce vă poruncesc Eu 
și  să nu  scădeți nimic din ele,  ci  să păziți  poruncile Domnului Dumnezeului  vostru, 
așa cum vi le dau Eu.” 
  „Iată,  v‐am  învățat  legi  și  porunci,  cum mi‐a  poruncit  Domnul,  Dumnezeul 
meu,  ca  să  le  împliniți  în  țara  pe  care  o  veți  lua  în  stăpânire.  Să  le  păziți  și  să  le 
împliniți,  căci aceasta va  fi  înțelepciunea și priceperea voastră  înaintea popoarelor, 
care vor auzi vorbindu‐se de toate aceste  legi și vor zice: acest neam mare este un 
popor cu totul  înțelept și priceput. Care este,  în adevăr, neamul acela așa de mare 
încât  să  fi  avut  pe  dumnezeii  lui  așa  de  aproape  cum  avem  noi  pe  Domnul, 
Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare 
încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v‐o 
pun  astăzi  înainte? Numai  ia  seama  asupra  ta  și  veghează  cu  luare  aminte  asupra 
sufletului  tău  în toate zilele vieții  tale, ca nu cumva să uiți  lucrurile pe care ți  le‐au 
văzut ochii și să‐ți iasă din inimă; fă‐le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.” 
  „Când Domnul Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua 
în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri … când Domnul Dumnezeul tău, 
ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ 
cu ele și să n‐ai milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe 
fetele tale după fiii  lor și să nu iei fetele lor de neveste fiilor tăi, căci ar abate de la 
Mine  pe  fiii  tăi  și  ar  sluji  astfel  altor  dumnezei;  Domnul  S‐ar  aprinde  de  mânie 
împotriva voastră și te‐ar nimici îndată.” 
  „Dimpotrivă,  iată  cum  să  vă  purtați  cu  ele:  să  le  surpați  altarele,  să  le 
sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc 
chipurile  lor  cioplite.  Căci  tu  ești  un  popor  sfânt  pentru  Domnul,  Dumnezeul  tău; 
Domnul Dumnezeul tău te‐a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de 
pe fața pământului.” 
  „Să  știi dar că Domnul, Dumnezeul  tău, este  singurul Dumnezeu. El este un 
Dumnezeu  credincios  și  Își  ține  legământul  și  îndurarea până  la  al miilea  neam de 
oameni față de cei ce‐L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei 
ce‐L urăsc și‐i pierde; nu dă nici o păsuire celui ce‐L urăște, ci‐i răsplătește îndată.” 
 
O abatere de la adevăr 
 
  Sub domnia lui David, poporul Israel a căpătat putere și cinste prin ascultarea 
de Legea lui Dumnezeu. Dar, regii ce au urmat s‐au luptat pentru înălțarea de sine. Ei 
și‐au construit  gloria din măreția  regatului, uitând cât de mult erau dependenți de 
Dumnezeu. Ei s‐au considerat  înțelepți și  independenți, datorită onoarei arătate de 
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oamenii  supuși  greșelii.  Au  devenit  corupți,  imorali,  răzvrătiți  împotriva  lui 
Dumnezeu și s‐au închinat la idoli. 
  Dumnezeu  S‐a  luptat  mult  cu  ei,  chemându‐i  la  pocăință.  Ei  au  refuzat  să 
asculte,  iar  în  cele  din  urmă, Dumnezeu  a  rostit  judecata,  arătându‐le  cât  de  slabi 
erau fără El. Văzându‐I că sunt hotărâți să meargă pe propria cale, I‐a dat în mâinile 
dușmanilor lor, care le‐au jefuit țara și i‐a luat în robie. 
  Alianțele  încheiate  de  israeliți  cu  vecinii  lor  păgâni  au  dus  la  pierderea 
identității  de  popor  ales  al  lui  Dumnezeu,  și,  cu  timpul,  au  fost  influențați  de 
practicile  lor  rele.  Afilierea  cu  cei  lumești  a  dus  la  pierderea  dragostei  dintâi  și  a 
zelului  pentru  lucrarea  lui  Dumnezeu.  Faptul  că  s‐au  vândut  pentru  câștig  a  adus 
numai dezamăgire și a cauzat pierderea multor suflete. 
  Experiența lui Israel va fi experiența tuturor acelora care merg la lume pentru 
putere,  întorcând spatele  lui Dumnezeu. Aceia care Îl părăsesc pe Cel Atotputernic, 
sursa  puterii,  și  se  unesc  cu  cei  lumești,  devenind  dependenți  de  ei,  încep  să 
slăbească din punct de vedere moral, la fel cum sunt cei în care se încred. 
  Dumnezeu vine la cei care fac greșeli cu rugăminți și promisiuni. El caută să le 
arate  greșelile  și  să‐i  conducă  la  pocăință.  Dar  dacă  refuză  să‐și  umilească  inimile 
înaintea  Lui,  dacă  încearcă  să  se  înalțe  pe  ei  înșiși,  le  va  vesti  judecata.  Nu  va  fi 
acceptată nicio aparență a apropierii de Dumnezeu, nicio afirmare a  legăturii  cu El 
din  partea  celor  ce  persistă  în  a  aduce  dezonoare  bazându‐se  pe  brațul  puterii 
lumești. 
 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi 
 
  Astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu către poporul Său este: „Ieșiți din mijlocul lor 
și despărțiți‐vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat  și  vă voi primi. Eu vă voi  fi 
Tată,  și  voi  Îmi  veți  fi  fii  și  fiice.”  „Voi  sunteți  o  seminție  aleasă,  o  preoție 
împărătească, un neam sfânt, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v‐a chemat 
din întuneric la lumina Sa minunată.” 
  Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie deosebit, ca un popor care‐L slujește pe 
deplin, cu toată inima, fără a dori onoare pentru el însuși și amintindu‐și că printr‐un 
legământ solemn s‐au legat să‐L slujească pe Domnul și numai pe El. 
 
Semnul dintre Dumnezeu și poporul Său 
 
  Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Să 
nu  care  cumva  să  nu  țineți  Sabatele  Mele,  căci  acesta  va  fi  între  Mine  și  voi,  și 
urmașii  voștri,  un  semn  după  care  se  va  cunoaște  că  Eu  sunt  Domnul,  care  vă 
sfințesc.  Să  țineți  Sabatul,  căci  el  va  fi  pentru  voi  ceva  sfânt.  Cine  îl  va  călca  va  fi 
pedepsit  cu  moartea;  cine  va  face  vreo  lucrare  în  ziua  aceasta  va  fi  nimicit  din 
mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă 
închinată  Domnului.  Cine  va  face  vreo  lucrare  în  ziua  Sabatului  va  fi  pedepsit  cu 
moartea.  Copiii  lui  Israel  să  păzească  Sabatul,  prăznuindu‐l  ei  și  urmașii  lor,  ca  un 
legământ necurmat. Acesta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 
șase  zile  a  făcut  Domnul  cerurile  și  pământul,  iar  în  ziua  a  șaptea  S‐a  odihnit  și  a 
răsuflat.” 
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  Nu arată aceste cuvinte că suntem poporul lui Dumnezeu? Nu declară ele că 
atât  timp  cât mai  trăim pe  acest  pământ,  trebuie  să  prețuim  timpul  acesta  sacru? 
Copiii lui Israel trebuiau să păzească Sabatul, atât ei cât și generațiile ce vor urma, ca 
un „legământ veșnic.” Sabatul nu și‐a pierdut  însemnătatea. Acesta continuă să  fie 
semnul între Dumnezeu și poporul Său, și așa va rămâne pentru totdeauna. 
  Acum și mereu, trebuie să stăm ca un popor deosebit, liber de orice politică 
lumească,  fără  să  ne  rușinăm  în  fața  celor  ce  nu  au  înțelepciunea  de  a  discerne 
cerințele lui Dumnezeu, atât de clar stabilite în Legea Sa. 
  Trebuie  să  căutăm  să  lucrăm  împreună  cu  Cerul  pentru  a  pregăti  calea 
Domnului. Noi trebuie să dăm mărturie tuturor neamurilor, semințiilor și limbilor, că 
suntem un popor care Îl iubește și se teme de Dumnezeu, un popor ce păstrează cu 
sfințenie Sabatul zilei a șaptea, și să arătăm credința noastră în apropiata revenire a 
Domnului Isus pe norii cerului. 
  Dumnezeu  Își  încearcă  poporul  pentru  a  vedea  cine  va  fi  loial  principiilor 
adevărului. Lucrarea noastră este de a proclama lumii prima, a doua și a treia solie 
îngerească.  În  îndeplinirea datoriei noastre nu trebuie să ne fie teamă de dușmanii 
noștri.  Nu  este  după  voia  lui  Dumnezeu  să  intrăm  în  relații  de  afaceri  sau 
parteneriate cu cei ce nu au aceeași credință ca noi. 
  Pe cei  ce  refuză să asculte de Dumnezeu  trebuie  să‐i  tratăm cu bunătate și 
curtoazie, dar niciodată nu trebuie să ne unim cu ei în ceea ce privește lucrarea Sa. 
  Punându‐ne  încrederea  în Dumnezeu,  trebuie să  înaintăm constant,  lucrând 
fără egoism, într‐o umilă dependență de El, predând prezentul și viitorul providenței 
Sale,  amintindu‐ne  că  nu  datorită  nouă  suntem  binecuvântați  de  Cer,  ci  datorită 
Domnului Hristos. 
  Mă  rog  ca  frații  noștri  să  realizeze  că mesajul  îngerului  al  treilea  înseamnă 
mult pentru noi,  iar păzirea adevăratului Sabat este semnul ce  îi deosebește pe cei 
ce‐L slujesc pe Dumnezeu de cei ce‐L resping. Fie ca toți cei ce au ațipit și au devenit 
indiferenți  să  se  trezească.  Suntem  chemați  să  fim  sfinți  și  ar  trebui  să  evităm  să 
creăm  impresia  că  este  de mica  importanță dacă păstrăm  sau nu  lucrurile  specific 
credinței noastre. Mai mult decât în trecut, asupra noastră stă obligația solemnă de a 
sta  hotărâți  pentru  adevăr  și  dreptate.  Linia  de  demarcație  între  cei  ce  păzesc 
poruncile  lui  Dumnezeu  și  cei  ce  nu  le  păzesc,  va  fi  descoperită  cu  o  claritate 
inconfundabilă. Să‐L onorăm pe Dumnezeu cu conștiinciozitate folosind orice mijloc 
de a rămâne în legământul cu El, ca să căpătăm binecuvântarea Lui atât de esențială 
pentru un popor ce urmează să fie atât de greu încercat. Aducem o mare dezonoare 
lui Dumnezeu atunci când dăm impresia că religia noastră este fără putere  în viața 
noastră. Astfel, ne întoarcem de la poruncile Lui, care sunt viața noastră, negând că 
El este Dumnezeul nostru, iar noi poporul Său. 
  Domnul,  Dumnezeul  tău,  este  singurul  Dumnezeu.  El  este  un  Dumnezeu 
credincios și  Își ține legământul și  îndurarea până la al miilea neam de oameni față 
de cei ce‐L iubesc și păzesc poruncile Sale. Dar, răsplătește îndată pe cei ce‐L urăsc și‐
i pierde; nu dă nicio păsuire celui ce‐L urăște, ci‐i răsplătește îndată. 
  Unde ar trebui să fim noi înainte ca mia de generații menționată în Scriptură 
să  fie  terminată? Soarta noastră va  fi  fost hotărâtă pentru veșnicie. Fie vom fi  fost 
primiți  în  Împărăția  lui  Dumnezeu,  fie  vom  fi  primit  sentința morții  veșnice.  Aceia 
care au fost sinceri și credincioși legământului lui Dumnezeu, aceia care, amintindu‐și 
de  sacrificiul  Domnului  Hristos,  au  stat  cu  fermitate  de  partea  adevărului, 
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străduindu‐se  să‐L  onoreze  pe  Dumnezeu,  vor  auzi  chemarea:  „Bine  rob  bun  și 
credincios.” Dar aceia care I‐au oferit lui Dumnezeu doar jumătate de inimă, lăsând 
viața  lor  să  se  conformeze  cu  căile  și  practicile  lumești,  vor  auzi  tristele  cuvinte: 
„Depărtați‐vă de la Mine, nu vă cunosc.” 
 
Căminul celor credincioși 
 
  „Cetatea  n‐are  trebuință  nici  de  soare,  nici  de  lună  ca  s‐o  lumineze,  căci  o 
luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina 
ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor 
închide  ziua,  fiindcă  în  ea  nu  va  mai  fi  noapte.  În  ea  vor  aduce  slava  și  cinstea 
neamurilor.  Nimic  întinat  nu  va  intra  în  ea,  nimeni  care  trăiește  în  spurcăciune  și 
minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului. 
  Nu  va  mai  fi  nimic  vrednic  de  blestem  acolo.  Scaunul  de  domnie  al  lui 
Dumnezeu  și  al Mielului  vor  fi  în  ea.  Robii  Lui  Îi  vor  sluji.  Ei  vor  vedea  fața  Lui  și 
Numele Lui va fi pe frunțile lor.” 
  Cine sunt aceștia? Poporul lui Dumnezeu – acela care pe pământul acesta și‐a 
dovedit  loialitatea.  Cine  sunt  ei?  Toți  cei  ce  au  păzit  poruncile  lui  Dumnezeu  și 
credința lui Isus, toți cei care L‐au recunoscut pe Cel crucificat ca Mântuitor al lor. 
  Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de 
lumina  soarelui,  pentru  că Domnul Dumnezeu  îi  va  lumina.  Și  vor  împărăți  în  vecii 
vecilor. 
  Ferice de cei  ce păzesc poruncile Sale,  ca  să aibă drept  la pomul vieții  și  să 
intre pe porți în cetate. 
	
	

Sfințenia Sabatului 
 

 
Semnul lui Dumnezeu 
 

Dumnezeu s‐a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o 
seară  și  apoi  a  fost  o  dimineață:  aceasta  a  fost  ziua  a  șasea.  În  ziua  a  șaptea, 
Dumnezeu  Și‐a  sfârșit  lucrarea  pe  care  o  făcuse  și  în  ziua  a  șaptea  S‐a  odihnit  de 
toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit‐
o, pentru că în ziua aceasta S‐a odihnit de toată lucrarea Lui. 

Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Să 
nu  care  cumva  să  nu  țineți  Sabatele  Mele,  căci  acesta  va  fi  între  Mine  și  voi,  și 
urmașii  voștri,  un  semn  după  care  se  va  cunoaște  că  Eu  sunt  Domnul,  care  vă 
sfințesc.” Este un semn între Mine și copiii lui Israel, pentru veșnicie. 

Dumnezeu  a  dat  Sabatul  poporului  Său  pentru  a  fi  un  semn  al  dragostei  și 
milei Sale și al ascultării lui. La fel cum El S‐a odihnit în această zi, Dumnezeu dorește 
ca și poporul Său să se odihnească și să fie  înviorat. Sabatul, trebuia să amintească 
mereu că au fost incluși în legământul harului Său. În generațiile ce vor urma, Sabatul 
va fi semnul Meu, legământul Meu față de voi, că Eu sunt Domnul care vă sfințesc, că 



8 

	

v‐am ales și v‐am pus deoparte ca popor al Meu. Păzind Sabatul, veți  fi o mărturie 
pentru toate națiunile pământului, că sunteți poporul Meu ales. 

În  timpul  robiei egiptene, copiii  lui  Israel au pierdut cunoștința adevăratului 
Sabat și a Creatorului  lor. Dumnezeu Și‐a scos poporul din Egipt, dându‐le  în pustie 
Legea Sa, care este expresia caracterului și autorității Sale. De pe muntele Sinai, El a 
rostit  cu  voce  tare  poruncile  Sale  și  le‐a  scris  cu  degetul  Său  pe  tablele  de  piatră, 
arătând  astfel  caracterul  lor  veșnic.  În  Legea  Sa,  Dumnezeu  declară:  Ziua  a  șaptea 
este Sabatul Domnului Dumnezeului tău. În el nu veți face nici o lucrare; … pentru că 
în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și tot ce este în ele, și S‐a odihnit 
în ziua a șaptea: de aceea Domnul a binecuvântat ziua Sabatului și a sfințit‐o. 

Înainte  de  a  rosti  Legea  pe  Sinai,  Dumnezeu  a  făcut  săptămânal  o minune, 
pentru a impresiona poporul cu sfințenia Sabatului. El le‐a trimis ca hrană mană din 
cer, iar ei o adunau în fiecare zi, dar în ziua a șasea adunau o cantitate dublă, potrivit 
cuvintelor  lui Moise: „Domnul a poruncit așa: «Mâine este  ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până 
a doua zi ce va rămâne» … Domnul v‐a dat Sabatul; de aceea  în ziua a șasea vă dă 
hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu 
iasă după hrană. Și poporul s‐a odihnit în ziua a șaptea.” 

Copiii  lui  Israel au mâncat mană patruzeci de ani, până când au ajuns  într‐o 
țară locuită: au mâncat mană până când au ajuns la hotarul țării Canaanului. Astfel, 
timp  de  patruzeci  de  ani,  Dumnezeu  a  făcut  săptămânal  o  minune  înaintea 
poporului, pentru a le arăta că Sabatul este o zi sfântă. 

Dumnezeu i‐a îndrumat pe israeliți să construiască un cort unde să se poată 
închina  Lui,  în  timpul  călătoriei  lor  prin  pustie.  Porunca  cerea  ca  acest  cort  să  fie 
construit fără întârziere. Sfințenia lucrării și nevoia de a fi terminat cât mai repede, i‐
a  determinat  pe  unii  să  spună  că  ar  trebui  să  continue  lucrul  și  în  ziua  Sabatului. 
Domnul Hristos a văzut că oamenii erau în pericol de a cădea în capcană, auzindu‐i 
spunând că este justificată continuarea lucrului în Sabat, pentru finalizarea imediată 
a  lucrării.  Cuvântul  rostit  către ei  a  fost:  „Să păziți  Sabatele Mele.” Cu  toate  că nu 
trebuia să existe amânare pentru construirea cortului, Sabatul nu trebuia să devină o 
zi de  lucru. Pentru păzirea sfântă a zilei Domnului,  lucrul  la Casa Domnului  trebuia 
încetat.  Atât de gelos este Dumnezeu cu privire la memorialul creației. 

Sabatul este semnul dintre Dumnezeu și poporul Său. Această zi sfântă este 
dată  de  Creatorul  omului  pentru  odihnă  și  meditație  asupra  lucrurilor  sfinte. 
Dumnezeu a lăsat ca Sabatul să fie păzit în fiecare generație, ca un legământ veșnic, 
o comoară deosebită, o credință ce trebuie prețuită cu grijă. 

Să ne amintim că Sabatul este semnul pe care cerul  l‐a  lăsat omului,  iar cel 
ascultător poate intra în cetatea lui Dumnezeu având acces la pomul vieții. Oprindu‐
ne din lucru în ziua a șaptea, mărturisim lumii că suntem de partea lui Dumnezeu și 
că ne străduim să ne conformăm întru totul poruncilor Sale. Astfel, Îl recunoaștem ca 
Suveran al nostru, pe Dumnezeul care a făcut lumea în șase zile și s‐a odihnit în ziua 
a șaptea. 

Sabatul unește pe Dumnezeu cu poporul Său. Dar, porunca Sabatului a  fost 
încălcată. Ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost profanată. Sabatul a fost dat la o parte 
de către omul păcatului și în locul lui a fost pusă o zi obișnuită de lucru. În capitolul 
58 din Isaia, este subliniată lucrarea pe care poporul lui Dumnezeu o are de făcut. O 
spărtură a fost făcută în Lege, iar aceasta trebuie astupată. Adevăratul Sabat trebuie 
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restaurant  la  locul  său  de  drept  ca  ziua  de  odihnă  a  lui  Dumnezeu.  Legea  trebuie 
înălțată și pusă la loc de cinste. Tuturor acelora care fac această lucrare Dumnezeu le 
spune:  „Vei  fi  numit  dregător  de  spărturi,  cel  ce  drege  drumurile  și  face  țara  cu 
putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu‐ți faci gusturile 
în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va  fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, 
slăvindu‐L, și dacă  Îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu‐te cu treburile 
tale și nedându‐te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui pe 
înălțimile  țării,  te  voi  face  să  te  bucuri  de moștenirea  tatălui  tău  Iacov,  căci  gura 
Domnului a vorbit.” 
	
	

Adu‐ți aminte 
 

 
  Educarea, disciplinarea și antrenarea minților pentru slujirea lui Dumnezeu și 
de a le pregăti să locuiască în locurile de sus, pentru totdeauna, este o lucrare mare. 
În lumea viitoare, copiii vor fi așa cum i‐ați pregătit să fie în lumea aceasta. Cuvintele 
„Adu‐ți aminte”, sunt scrise chiar de la începutul poruncii a patra. Părinți, amintiți‐vă 
de ziua Sabatului ca s‐o sfințiți, și făcând astfel, veți oferi un exemplu potrivit copiilor 
voștri. Ei vor respecta ziua sfântă a lui Dumnezeu. 
  Nu lăsați să intre  în căminul vostru nimic din exemplul Sodomei și Gomorei. 
Țineți‐vă departe de marile orașe. Dacă este posibil, construiți‐vă casa într‐un loc mai 
izolat  al  țării,  chiar dacă,  făcând astfel,  nu  veți  putea  să  vă  înstăriți. Mergeți  acolo 
unde  este  influența  cea  mai  bună.  Oferiți  copiilor  de  lucru.  Ajutați‐i  să  învețe  o 
meserie. Învățați‐i să cultive pământul. Dacă nu le veți da voi de lucru, diavolul le va 
da. Copiii au minți active care au nevoie să fie ocupate cu purtarea poverilor vieții. Ei 
nu trebuie lăsați să‐și aleagă singuri cu ce să se ocupe. Părinții trebuie să se ocupe de 
această problemă. 
  Copiii pastorilor, în cele mai multe cazuri, sunt cei mai neglijați copii din lume, 
pentru  că  tații  lor  petrec  foarte  puțin  timp  cu  ei,  și  astfel,  sunt  lăsați  să‐și  aleagă 
singuri  forma de amuzament și cu ce să se ocupe. Dar, prima  lucrare a tatălui este 
aceea de a‐i oferi copilului ceva de lucru, pentru a primi o educație în munca fizică, 
dar și în studiul asiduu al cărților. Poate fi o satisfacție să ai copiii alături de tine, dar 
dacă sunteți  în situația  în care nu le puteți da de lucru, puneți‐i  în  locul  în care pot 
lucra  și  își  pot  folosi  cu  folos  puterile  cu  care  I‐a  înzestrat  Dumnezeu.  În  cele  din 
urmă, se vor întoarce mult mai puternici din punct de vedere moral și cu cunoștințe 
care le vor fi folositoare, atât lor, cât și vouă. 
   Copiii  sunt moștenirea  de  la  Domnul,  iar  El  dorește  ca  părinții  să  le  ofere 
acestora instrucțiuni speciale. La fel ca Avraam, ei trebuie să le poruncească copiilor 
și casei lor, după ei. Dacă neglijează această parte, se descalifică să îngrijească turma 
lui Dumnezeu. 
  Părinți,  nu  vă  alegeți  o  meserie  care  va  fi  mereu  o  piedică  în  a  vă  exersa 
datoriile  de  creștin  și  care  vă  vor  pune  în  primejdie  principiile.  Fiți  fermi  și 
credincioși,  oriunde  v‐ați  afla.  Sunteți  pe  câmpul  de  luptă.  Oriunde  v‐a  așezat 
Providența, continuați lucrarea pe care Dumnezeu v‐a dat‐o. Slujiți‐I cu credincioșie, 
și nu intrați în afaceri cu oamenii care nu păzesc Sabatul, ci râd de dorința voastră de 
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a‐l păzi. Acestea sunt încercările lui Satana de a aduce lucruri lumești în Sabat. Ei se 
laudă că sunt la fel de buni ca voi. Sfințiți ziua Sabatului cu orice sacrificiu. Nu lăsați 
niciodată ca ziua sfântă a Domnului să fie desconsiderată de voi sau de copiii voștri. 
  Oriunde  este  casa  voastră,  ridicați  un  altar.  Căutați  dimineața  și  seara 
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru casa și pentru copiii voștri. 
  Domnul  declară  „Pe  acela  care Mă  cinstește,  Îl  voi  cinsti!”  Motivul  pentru 
care sunt atât de mulți copii nefericiți, încăpățânați și neascultători este faptul că nu 
sunt  educați  să‐L  respecte  pe  Dumnezeu,  să‐L  iubească,  să  vorbească  cu  El  în 
rugăciune  și  să  respecte  poruncile  Sale.  Prindeți  pe  copiii  voștri  cu  mâna 
perseverentă a credinței,  iar pe cealaltă ridicați‐o spre cer și apucați mâna plină de 
milă  a  Domnului  Hristos.  Este  nevoie  de  educație  creștină  în  căminele  voastre.  Pe 
parcursul săptămânii, păstrați în atenția voastră ziua sfântă a lui Dumnezeu, Sabatul, 
pentru că ziua aceasta este dedicată slujirii lui Dumnezeu. Este ziua în care mâinile se 
odihnesc de la treburile lumești, iar sufletului i se acordă o atenție specială. 
  Copiii pot fi educați încă de când sunt în leagăn și trebuie să li se imprime în 
minte impresii corecte care să‐i conducă spre bine. Ei trebuie să fie învățați în ceea 
ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și poruncile Sale sfinte. Nici sugarii, copiii sau 
tinerii nu ar trebui să audă un cuvânt plin de mânie din partea părinților sau a unui 
membru  al  familiei,  pentru  că  impresiile  se  întipăresc  în  mintea  lor  de  foarte 
devreme,  iar  felul  în  care  părinții  se  poartă,  va  fi  felul  în  care  va  arăta  copilul  lor 
mâine  și  în  zilele  ce  vor  urma.  Primele  impresii  asupra  copilului  nu  vor  fi  uitate 
niciodată. 
  Părinți,  cercetați  Scripturile.  Fi‐ți  nu  numai  ascultători,  ci  și  împlinitori  ai 
Cuvântului.  Împliniți  standardul  lui Dumnezeu  cu privire  la  educația  copiilor  voștri. 
Copiii  să  vadă  că  voi  vă  pregătiți  pentru  Sabat  în  zilele  lucrătoare  ale  săptămânii. 
Fiecare cusătură și toate celelalte pregătiri să fie făcute în cele șase zile de lucru, iar 
pregătirea hranei, în ziua pregătirii. Acest lucru este posibil, iar dacă îl faceți o regulă, 
este realizabil. Porunca spune: „Coaceți ce aveți de copt și fierbeți ce aveți de fiert, 
astăzi,  căci  ziua  de  mâine  este  Sabatul.”  Această  zi  nu  este  destinată  gătitului, 
căutării  plăcerii  sau  lucrurilor  lumești.  Explicați  copiilor  scopul  acestor  lucruri  și 
învățați‐i să se pregătească ei înșiși și să‐și ajute părinții în pregătirea pentru păzirea 
Sabatului, potrivit poruncii.  Învățați‐i pe copii să considere Sabatul o desfătare, o zi 
deosebită, sfântă, în care Îl onorăm pe Dumnezeu. Nu vă îngăduiți petrecerea orelor 
prețioase ale Sabatului în pat. Capii familiei trebuie să se trezească devreme. 
  Vineri, hainele copiilor, pregătite din cursul săptămânii, trebuie aranjate chiar 
de  copii,  sub  supravegherea mamei,  astfel  încât  să  se  poată  îmbrăca  repede,  fără 
confuzie sau grabă, când se pot rosti cuvinte pripite. După ce se îmbracă, să vină la 
masă  cu  respect,  fără  frivolitate.  Un  comportament  zgomotos  și  disputele  nu  ar 
trebui premise în nici o zi a săptămânii, cu atât mai puțin în Sabat când ar trebui să 
fie liniște. Un ton țipător și poruncitor nu ar trebui să fie auzit niciodată, cu atât mai 
puțin în Sabat. Aceasta este ziua sfântă a lui Dumnezeu, ziua pusă de o parte pentru 
comemorarea Creațiunii, o zi pe care El a sfințit‐o. 
  În multe familii pantofii și ghetele sunt lustruite și periate în Sabat, din cauză 
că aceste mărunțișuri nu au fost făcute de vineri. Ei nu și‐au „amintit Sabatul, ca să‐l 
sfințească.”  Îl dezonorăm pe Dumnezeu atunci când  în ziua sfântă de Sabat, gătim, 
dăm cu cremă ghetele și cizmele și facem lucrări ce ar trebui făcute în cele șase zile 



11 

	

ale săptămânii. Să nu‐L dezonorăm pe Dumnezeu coborând sacralitatea acestei zile 
la nivelul celorlalte șase. 
  În Sabat dimineața, familia să se adune în liniște la masă, și ar fi bine dacă ar 
exista o mâncare simplă, gustoasă, dar ceva ce nu este în fiecare zi din săptămână. 
Apoi,  înainte  sau  după  masă,  familia  să  vină  la  închinare.  Acesta  ar  trebui  să  fie 
momentul la care fiecare copil participă. Fiecare să aibă Biblia și să citească un verset 
sau două. Apoi, să fie cântat un imn, urmat de o rugăciune nici lungă, nici obositoare, 
ci  o  rugăciune  simplă  în  care  îi  spunem Domnului  nevoile  noastre  și  ne  exprimăm 
mulțumirea față de mila și binecuvântările Sale. Astfel, Îl invităm pe Isus ca oaspete 
în casa și inima noastră. În familie, rugăciunile lungi nu își au locul, pentru că fac ora 
de  rugăciune  obositoare,  când  ar  trebui  să  fie  considerate  un  privilegiu  și  o 
binecuvântare.  Faceți din aceasta o oră de  interes  și  bucurie,  și  nu  lăsați  niciodată 
copiii să o considere o povară. 
  În  Sabat,  părinții  ar  trebui  să  acorde  cât mai mult  timp posibil  copiilor. Am 
văzut multe familii unde tatăl, mama și membrii mai în vârstă își lăsau copiii singuri, 
să se amuze așa cum puteau mai bine. După o vreme, copiii  se plictiseau și  ieșeau 
afară unde  se  jucau  cu alți  copii  sau  se dedau  la  rele. Astfel,  Sabatul nu  are nimic 
sacru pentru ei. În zilele cu vreme bună, părinții își pot lua copiii la plimbare pe câmp 
sau în pădure și să le vorbească despre copacii falnici, arbuști și flori, învățându‐i că 
Dumnezeu este Creatorul tuturor acestor lucruri. În felul acesta, îi pot învăța scopul 
Sabatului, acela de a comemora lucrările lui Dumnezeu. După ce a lucrat șase zile, s‐a 
odihnit  în  a  șaptea,  a  binecuvântat‐o  și  a  sfințit‐o  ca  zi  de  odihnă.  Astfel,  se  pot 
transmite învățături potrivite. 
  Povestea  frumoasă  de  la  Betleem  poate  fi  repetată.  Prezentați  copiilor  pe 
Hristos ca prunc în Betleem, un copil ascultător de tatăl și mama Sa, un tânăr harnic 
ajutând la întreținerea familiei. Îl poți învăța pe copilul tău că Isus a fost un copil ca 
el, și cunoaște încercările și dilemele, ispitele, oboseala, bucuriile și fericirea tinereții.  
Citiți‐le  povestirile  interesante  din  istoria  biblică.  Astfel,  această  zi  va  fi  cea  mai 
frumoasă din  cele  șapte. Dar dacă  în  Sabat, părinții  trândăvesc  în pat  și  se  trezesc 
târziu, pregătirea pentru micul‐dejun și Școala de Sabat se face în confuzie și agitație, 
iar  Sabatul  devine  obositor,  lipsit  de  sacralitate,  iar  sentimentele  sfinte  rămân 
departe de această casă. Școala de Sabat devine o teroare. Vă sfătuiesc, frați și surori 
păzitori  ai  Sabatului,  să  „vă  amintiți  ziua  Sabatului  ca  s‐o  sfințiți.”  Trebuie  să  vă 
schimbați  foarte  mult.  Multe  din  obiceiurile  și  practicile  voastre  în  Sabat,  sunt 
neplăcute înaintea lui Dumnezeu. 
  Dacă doriți să vă educați copiii să respecte Sabatul potrivit poruncii,  trebuie 
să o faceți prin învățătură și exemplu. Adevărul gravat adânc în inimă nu va putea fi 
șters niciodată.  Impresiile din primii  ani  vor  rămâne  în  inimă  și  se vor vedea peste 
ani. Acestea pot fi îngropate, dar pot fi rareori șterse. Învățați‐i pe copii că poruncile 
lui Dumnezeu  trebuie  să devină  regula  lor  de viață.  Circumstanțele pot părea  că  îi 
separă  pe  copii  de  părinții  lor,  dar  lecțiile  învățate  în  copilărie  și  tinerețe  vor  fi  o 
binecuvântare de‐a lungul vieții lor. 
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Întâlnire de tabără 
 

Însoțită de W. C. White  și sora Mary A. Davis, am ajuns joi, 4 mai, la ora 10 
pm. Am găsit un cort îngrijit, spațios, bine aranjat pentru șederea noastră acolo. 

La întâlnirea de la ora 9 de vineri dimineața, am încercat să prezint înaintea 
oamenilor importanța acestei ocazii. Această adunare sfântă ne oferă o oportunitate 
prețioasă  de  a  ne  apropia  mai  mult  de  Dumnezeu.  Ar  trebui  să  folosim  acest 
privilegiu pentru cercetarea inimii, pentru a ne compara viața și caracterul cu legea 
divină și ce anume îl împiedică pe Duhul lui Dumnezeu să rămână în noi. Trebuie să 
începem  întâlnirea  într‐un  mod  special,  pentru  ca  Dumnezeu  să  ne  împartă 
binecuvântarea Sa. Nu trebuie să ascultăm de propria plăcere sau comoditate, ci să 
ne gândim cum am putea mai bine să‐L onorăm pe Creatorul nostru.  

Dumnezeu cere o zi pe săptămână pentru El, o zi specială pentru  închinare, 
poruncind  omului  „să  nu  faci  nicio  lucrare  în  ea”.  El  nu  va  acorda  binecuvântarea 
asupra celor care  în mod voit calcă ziua Sa sfântă. „Dacă  îți vei opri piciorul  în ziua 
Sabatului,  ca  să  nu‐ți  faci  gusturile  tale  în  ziua Mea  cea  sfântă,  dacă  Sabatul  va  fi 
desfătarea  ta,  ca  să  sfințești  pe  Domnul,  slăvindu‐L,  și  dacă‐L  vei  cinsti  neurmând 
căile tale, neîndeletnicindu‐te cu treburile tale și nededându‐te  la flecării, atunci te 
vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri 
de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit”. 

Dumnezeu  a  oferit  copiilor  lui  Israel  instrucțiuni  clare  înterzincând  lucrările 
inutile  în  ziua  Sabatului.  „Mâine  este  ziua  de  odihnă,  Sabatul  închinat  Domnului; 
coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert.” Neatenția în păzirea Sabatului s‐a 
strecurat în mijlocul poporului nostru. Mulți au căutat să se mulțumească pe ei înșiși 
decât  să‐i  aducă  onoare  lui  Dumnezeu.  Dacă  ne‐ar  bucura  binecuvântările  lui 
Dumnezeu, ziua Sabatului trebuie păstrată sfântă. Pregătirea mâncării trebuie făcută 
de vineri. La întâlnirile de tabără, în diminețile reci, ar trebui pregătită apă caldă sau 
terci  cald.  Iarna,  în  casele noastre, mâncarea gătită  trebuie  încălzită  înainte de a o 
mânca.  Când  vremea  este  caldă  lucrul  acesta  nu  este  necesar.  Mila  divină  ne‐a 
îndrumat  să‐i  îngrijim  pe  cei  bolnavi  și  în  suferință,  lucrarea  aceasta  este  o 
necesitate, și nu o violare a Sabatului.  

La  întâlnirile  noastre  anuale,  ne  strângem  să‐L  căutăm  pe  Domnul,  să  ne 
smerim înaintea Lui, să‐L căutăm din toată inima noastră și să vedem unde ne aflăm 
în  credință. Cât de nepotrivit pentru noi este  într‐o asemenea ocazie  să  facem din 
mâncare și băutură preocuparea noastră principală. Ziua pe care Dumnezeu a sfințit‐
o trebuie păzită în concordanță cu porunca.  

Dacă dorim să ne păstrăm sănătatea  și mintea  limpede  trebuie  să mâncăm 
cumpătat mâncare simplă și sănătoasă.  Cei care sunt obișnuiți să mănânce trei mese 
pe zi, vor avea beneficii dacă vor mânca doar două mese de mâncare simplă. Dacă 
avem doar pâine și apă, trebuie să o primim cu mulțumire, dar noi  încă nu suntem 
obligați  să  ne  limităm  la  o  astfel  de  hrană.  Sunt  convinsă  însă,  că mulți  dintre  noi 
găsesc un mare avantaj în a avea mai multă hrană în Sabat decât în celelalte zile ale 
săptămânii.  

Încălcarea  poruncii  a  patra  nu  se  limitează  la  prepararea  hranei.  Mulți 
neglijează  să  își  dea  ghetele  cu  cremă  și  să  se  bărbierească    până  după  începerea 
Sabatului.  Acest  lucru  nu  ar  trebui  să  se  întâmple.  Dacă  unii  neglijează  să  facă  o 
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asemenea  lucrare  într‐o  zi  de  muncă,  ar  trebui  să  aibă  suficient  respect  pentru 
timpul  sfânt  al  lui  Dumnezeu,  să  rămână  nebărbieriți,  ghetele  nefăcute  până  la 
încheierea  Sabatului.  Acest  lucru  le‐ar  putea  ajuta  memoria  și  i‐ar  face  mult  mai 
atenți pentru a face aceste lucrări în cele șase zile lucrătoare.  

La  fiecare  întâlnire  de  tabără,  ar  trebui  să  fie  oferite  astfel  de  instrucțiuni. 
Cum ne putem aștepta la o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu dacă nu 
ne ferim cu oroare de la cel  mai mic păcat? Ar trebui să alegem să suferim neplăceri, 
pierderi  și  lipsuri  decât  să  nu  ascultăm  de  sfaturile  Domnului.  Lipsa  noastră  de 
spiritualitate este cauzată de propriile alegeri. Treptat și imperceptibil am ales să ne 
mulțumim pe noi  înșine  în  loc de a căuta să‐L onorăm pe Dumnezeu. Desăvârșirea 
creștină  constă  într‐o  armonie  perfectă  între  voința  noastră  și  voința  Creatorului 
nostru.  Locuitorii  cerului  găsesc  în  ascultarea  de  voia  lui  Dumnezeu  bucuria  și 
binecuvântarea lor.  

Fiecare familie adventistă de ziua a șaptea să‐L onoreze pe Dumnezeu printr‐
o păzire strictă a legii Sale. Copii să fie învățați să păzească Sabatul. În ziua pregătirii, 
hainele  trebuie  să  fie  aranjate,  pantofii  pregătiți  și  să  se  facă baie. Apoi,  la  altarul 
familial, toți să aștepte începerea zilei sfinte așa cum așteaptă venirea unui prieten 
drag.  

Spre  slava  lui  Dumnezeu,  aceste  cuvinte  au  adus  un  răspuns  în  inimile 
oamenilor.  Masa  noastră  bine  aranjată  este  lipsită  de  orice  extravaganță.  Vineri, 
toate pregătirile au fost făcute, astfel că nici cea mai mică lucrare nu a fost făcută în 
Sabatul  petrecut  la  întâlnirile  de  tabără.  Mâncarea  simplă  și  sănătoasă  a  fost 
mâncată cu poftă. Au fost pregătite doar două mese pe zi și cei care s‐au ocupat cu 
pregătirea mesei au putut să participe aproape la toate întâlnirile.  

În  două  zile  am  observat  că  în  timpul  întâlnirilor  de  la  ora  cinci,  surorile 
noastre erau ocupate pregătind micul dejun, dar după aceasta am fost încântată să‐i 
văd aproape pe toți prezenți în cort. Aceste întâlniri au fost foarte interesante. Nu au 
fost  emoții  puternice,  ci  o  avansare  sigură  în  putere  spirituală.  Oamenii  erau 
înfometați după pâinea vieții. Nu am mai participat niciodată  la o  întâlnire unde să 
fie  o  asemenea  dorință  de  a  învăța  și  de  a  profita  de  sfaturile  descoperite  ca  la 
aceasta.  Cât  de  ușor  este  să  lucrezi  acolo  unde  oamenii  depun  eforturi  serioase 
pentru a se ajuta singuri. Au  fost  făcute cele mai  încurajatoare mărturii. Am primit 
binecuvântări prețioase,  în timp ce am căutat să prezint câteva puncte practice ale 
adevărului. A fost  încurajator să  învățăm din mărturiile spuse,  încât frații și surorile 
au strâns aceste licăriri de lumină și și‐au propus să le folosească numai  spre bine. 

Întâlnirile  noastre  au  fost  o  mare  binecuvântare  atât  pentru  mine  cât  și 
pentru oameni. Atât de adâncă a fost supărarea produsă de pierderea soțului meu, 
încât am simțit că am primit o rană de moarte. Vederea poporul nostru depărtându‐
se  de  Dumnezeu  duși  de  curentul  lumesc,  iubirii  de  plăceri  și  neglijând  lumina  pe 
care Dumnezeu a pus‐o să lumineze asupra lor, mi‐a adus o durere mai mare decât 
moartea copilului și soțului meu. Nu am avut odihnă nici zi, nici noapte. 

Am dorit  pace. Mi‐am dorit  ca  povara  aceasta  să  fie  luată de pe mine. Am 
avut în mărturia credincioasă mustrare, avertizare și sfătuire. Nu am putut face mai 
mult. Am fost fără putere  să îndrept relele existente. Mi‐a fost teamă să particip la 
întâlnirea de tabără din sud. Cu greu am îndrăznit să‐mi testez puterea în lucrarea pe 
care  am  fost  chemată  să  o  fac,  dar  din  prima  zi  am  simțit  că Domnul mă  susține. 
Puterea  divină  a  fost  sprijinul  meu.  Când  stăteam  înaintea  oamenilor,  am  fost 
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conștientă că nu o  fac prin puterea mea. Eu eram  instrumentul, Dumnezeu vorbea 
oamenilor prin  lut. Greutatea care mă apăsa a  fost  îndepărtată. Pacea,  ca un  râul, 
curgea  în  sufletul meu. Am  fost  înveselită  și  plină de bucurie  în Domnul. Astfel,  în 
trecut, Domnul  în mila Sa m‐a ajutat,  în  timp ce  lucram pentru  salvarea sufletelor. 
Pacea  și  bucuria  au    fost  peste mine  în  timpul  întâlnirii. Orele  în  care eram  trează 
noaptea,  erau  petrecute  în  comuniune  cu  Dumnezeu.  Am  simțit  că  Mântuitorul 
înviat mijlocea în dreptul nostru, la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece Isus trăiește și 
noi trăim, El în noi și noi în El.  

În  Sabat,  i‐am  invitat  în  față  pe  cei  care  doreau  să  atingă  un  standard mai 
înalt și pe cei care pentru prima dată își doreau să‐și predea inimile lui Isus. O mare 
parte  dintre  oameni  a  răspuns  și  am  avut  o  sesiune  de  mărturisire,  rugăciune  și 
umilință înaintea lui Dumnezeu. Această întâlnire a fost un timp util. Părea că răceală 
și lumescul au fost distruse și din acest punct a fost o înaintare constantă.  

Am fost  întărită să vorbesc oamenilor de zece ori de‐a  lungul  întâlnirilor, pe 
lângă câteva întâlniri scurte de 15‐45 minute. În plus, am scris nu mai puțin de o sută 
de pagini în timpul acestor zece zile. 

Despre multe  lucruri  interesante de la aceste întâlniri nu am spațiu să scriu. 
Clasele  de  studiu  biblic  au  adus  mult  bine,  îndreptând  mințile  oamenilor  în 
contemplarea adevărurilor Scripturii. Întâlnirile ce au avut loc în mod special pentru 
tineri și copii, au  fost printre cele mai  reușite. La aceste  întâlniri anuale,  trebuie să 
acordăm  o  atenție  deosebită  intereselor  spirituale  ale  tinerilor.  O  lucrare  serioasă 
trebuie făcută pentru ei.  

În ultima duminică am vorbit la întâlnirea de dimineață de la ora cinci despre 
importanța  prețuirii  credinței.  Nu  trebuie  să  permitem  minților  noastre  să  fie 
conduse pe terenul necredinței. Dacă vorbim despre îndoielile noastre, întotdeauna 
vom găsi lucruri de spus. Dacă vorbim despre credință, vom avea credință, speranță 
și curaj în Domnul.  

Duminică după‐amiază, am vorbit adunării despre subiectul temperanței,  iar 
seara am continuat cu același subiect. Domnul mi‐a dat putere și libertate. A lui să fie 
toată gloria! După efortul din această zi, am dormit  în  jur de două ore, apoi ne‐am 
trezit pentru a pregăti călătoria spre casă, părăsind tabăra la ora trei.  

M‐am  întors de  la această  întâlnire cu o  sănătate  îmbunătățită,  cu un curaj 
mai mare, cu speranța reînnoită și cu pacea lui Hristos în inima mea. Când am privit 
la  starea  mea  de  sănătate  de  acum  câteva  săptămâni  și  când  am  văzut  cum 
Dumnezeu a  lucrat  în mine,  cu  greu mi‐am găsit  cuvinte  să‐mi  exprim mulțumirea 
față de El.  În  fiecare primejdie, El m‐a susținut. Mă tem că, credința mea nu a fost 
întotdeauna  atât  de  puternică  cum  ar  fi  trebuit.  Valurile  de  nenorocire  au  trecut 
deasupra capului meu. Dar Domnul mi s‐a descoperit  încă o dată dându‐mi putere. 
Pentru mine această  întâlnire de tabără a  fost una dintre cele mai bune  întâlniri  la 
care am participat.  

Dragi frați și surori care veți participa la întâlnirile noastre de tabără, Isus va 
face  lucruri mari pentru noi, dacă ne vom îndeplini cu credincioșie datoria. Trebuie 
să  supunem  voința  noastră,  voinței  lui  Dumnezeu.  Trebuie  să‐L  onorăm  pe 
Dumnezeu ascultând de poruncile  Sale,  chiar  și  în  ceea  ce  noi  numim  lucruri mici.  
Adevărul,  la  fel  ca  Autorul  său  este  neschimbător,  același  ieri,  azi  și  pentru 
totdeauna.  El  nu  este  în  armonie  cu  tradiția  omului  și  nu  se  supune  opiniilor  lui. 
Întotdeauna, adevărul a produs o separare între oamenii lui Dumnezeu și lume. Dar, 
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dacă poziția noastră în anii ce au trecut a fost aprobată de Dumnezeu, cum privește 
El  poziția  noastră  actuală?  Cum  am  crescut  în  spiritualitate  din moment  ce  ne‐am 
depărtat de simplitatea din trecut? „Voi sunteți o epistolă vie, cunoscută și citită de 
toți oamenii”. A fost misiunea Salvatorului nostru „să‐Și curățească un norod plin de 
râvnă  pentru  fapte  bune”.  Ucenicilor  Săi  le  spune,  „voi  sunteți  lumina  lumii”. 
Apostolul Pavel declară „noi suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni”. 

Fiecare  persoană  va  arăta  în  propria  viață  credința  pe  care  o  are. 
Îmbrăcămintea, conversațiile, casa, prieteniile noastre, toate mărturisesc  lumii cu o 
putere mai mare decât o pot face cuvintele. „Prin fapte, credința a ajuns desăvârșită, 
dar credința fără fapte este moartă”. Noi declarăm că oferim lumii ultimul mesaj de 
har. Este viața noastră zilnică  în armonie cu ceea ce declarăm? O formă de evlavie 
este populară în lume. Sunt puțini aceia care aleg calea lepădării de sine, calea crucii. 
Puțini poartă în trupurile lor semnele Domnului Isus, dorind să nu cunoască altceva 
decât pe Hristos, și pe El răstignit. Binecuvântările lui Dumnezeu vor fi asupra celor 
credincioși.  El  îi  va  face  canale  de  lumină  pentru  lume.  Cei  care  conduc  întâlnirea 
noastră de tabără, chiar de la început trebuie să‐i învețe pe alții cum să lucreze. Așa 
face un conducător  înțelept. Lucrarea nu ar  trebui  să  fie  lăsată  în  totalitate asupra 
pastorilor, pentru că acest lucru îi va priva pe oameni de educația de care au nevoie. 
Ei  trebuie să simtă că asupra  lor planează o  responsabilitate pentru a se  implica  la 
întâlnirile din corturi. Acolo este de lucru pentru toată lumea și lucrând pentru alții, 
vor lucra pentru ei înșiși. Motivul pentru care mulți mor din punct de vedere spiritual 
este  din  cauză  că  sunt  niște  slujitori  leneși.  Dacă  ar merge  să  lucreze,  puterea  lor 
spirituală ar crește. 

Lucrarea  care ne  stă  în  față este mare. Perioada de probă este aproape de 
încheiere. Mânia  lui  Dumnezeu  este  gata  să  fie  vărsată  asupra  pământului.  Vocea 
dulce  a milei  curând  nu  va mai  fi  auzită.  Fiecare  slujitor  al  adevăratului  Păstor  va 
realiza  pericolele  din  timpul  acesta  și  va  lucra  cu  seriozitate  să  aducă  suflete  la 
Hristos.  Cele  mai  puternice  argumente  nu  sunt  puternice  în  ele  însele.  Singura 
noastră  speranță  este  să‐i  aducem  pe  oameni  la  Dumnezeu.  Biblia  este  cuvântul 
sigur al profeției la care bine facem că luăm aminte, iar cei care lucrează trebuie să 
aibă o legătură vie cu Dumnezeu, o experiență profundă. În timp ce argumente clare 
fac  apel  minții,  Duhul  lui  Dumnezeu  care  este  în  inima  pastorului  trebuie  să 
vorbească inimilor acelora care ascultă.  

Pastorii sunt prea formali. Trebuie să le arătăm oamenilor că în mod solemn 
credem  adevărurile  pe  care  le  predicăm.  Dacă  ne  dorim  ca  ei  să  simtă  trebuie  să 
simțim noi înșine. Unii pastori adoptă obiceiurile altor biserici, copiindu‐le metoda de 
lucru.  Pentru  mulți  predicarea  este  mecanică,  o  simplă  meserie.  Ei  nu  își  aprind 
flacăra  de  la  altarul  divin.  Ei  nu  au  ungerea  de  sus.  Păstorii  turmei  trebuie  să  fie 
serioși, vigilenți și activi, acum când sfârșitul este aproape. Oamenii au dreptul de a 
întreba: străjerule cât mai este din noapte? Satana îi va ține în adormire până când 
timpul salvării păcătoșilor va trece. Fie ca trâmbițele să sune cu hotărâre. 

Întâlnirile noastre de tabără să  nu fie ocazii de vizită și ospăț. Ele trebuie să 
fie ocazii de cercetare a inimii, umilință adâncă, seriozitate și rugăciune agonizantă. 
Judecățile lui Dumnezeu sunt aproape să cadă asupra păcătoșilor. Nu este timpul să 
căutăm onoare lumească, nu este timpul să ne înălțăm eul, să ne tolerăm mândria și 
ambiția.  „Dumnezeul nostru  vine  și  nu  tace.  Înaintea  Lui merge un  foc mistuitor  și 
împrejurul  Lui  o  furtună  puternică.  El  strigă  spre  ceruri  sus  și  spre  pământ,  ca  să 
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judece pe poporul Său”. Cum vom sta în ziua aceea când cerul și pământul vor auzi 
glasul lui Dumnezeu rostind judecata? 

Care  va  fi  soarta noastră  atunci  când  fiecare  gând,  fiecare  cuvânt  și  fiecare 
motiv va fi descoperit așa cum este înregistrat în cărțile din ceruri, când fiecare suflet 
va  fi  încercat de standardul perfect,  Legea  lui Dumnezeu? Când Dumnezeu va cere 
socoteală  pentru  sângele  sufletelor,  când  păstorii  cu  turmele  lor  se  vor  aduna 
înaintea  tronului  alb,  unde  vor  sta  cei  cu  care  am  fost  asociați,  pe  care  i‐am 
influențat?  În  acea  zi,  să  fim  văzuți  ca  unii  care  ne‐am  făcut  bine  lucrarea 
încredințată nouă. Fie ca vocile noastre să se unească cu glasurile corului ceresc.  
 
	
	

Importanța Sabatului 
 

 
  În  timp  ce  unii  au  îndemnat  la  testarea  poporului,  porunca  a  patra  a  fost 
nesocotită.  Știm  că  binecuvântarea  lui  Dumnezeu  nu  va  fi  peste  această  biserică, 
până  când  nu  va  fi  făcută  o  reformă  în  acest  punct  important.  Cei  care  se  află  în 
poziții  de  răspundere,  trebuie  să  fie  atenți  la  cuvintele  și  exemplul  lor,  pentru  că 
acestea pot conduce poporul  la  îndreptarea părerilor  și practicilor. Ei  trebuie  să se 
asigure  că  nu  vor  micșora  cu  nimic  cerințele  lui  Dumnezeu.  Deoarece  porunca  a 
patra este desconsiderată pe o scară largă, ar trebui să fim mai serioși și mai hotărâți 
în a onora această cerință a Legii  lui Dumnezeu. Solia  îngerului al  treilea este  solia 
care  trebuie  prezentată  lumii.  Aici,  Dumnezeu  are  un  test  pentru  noi,  iar  dacă  ne 
ridicăm  la  înălțime,  vom  fi  un  popor  deosebit.  Oricine  păzește  porunca  a  patra, 
descoperă că între el și lume este trasată o linie de separare. Sabatul este testul lui 
Dumnezeu, nu o cerință omenească. Este ceea ce va face diferența între aceia care Îl 
slujesc pe Dumnezeu și cei care nu Îl slujesc, iar asupra acestui lucru se va concentra 
ultimul mare conflict al luptei dintre adevăr și eroare. 
  În  general,  printre  noi,  Sabatul  nu  a  fost  înălțat  la  poziția  la  care  l‐a  așezat 
Dumnezeu. Lumea este testul care cerne biserica și testul autenticității. Lumea este 
plină de ispite, care odată acceptate, fac viața credinciosului să nu fie în armonie cu 
credința  sa. Unii dintre  frații noștri  implicați  în afaceri, nu au păzit  Sabatul potrivit 
poruncii.  Ei  au  intrat  în  parteneriat  cu  necredincioșii,  iar  acest  lucru  i‐a  influențat 
negativ. Unii au fost atât de orbi încât nu au văzut pericolul acestor legături. În timp 
ce  unul  dintre  parteneri  păzește  Sabatul,  celălalt,  împreună  cu  angajații,  duce mai 
departe afacerea firmei. Păzitorul Sabatului, deși nu este  implicat efectiv  în muncă, 
nu își poate opri gândurile de la problemele afacerii. El nu poate păzi Sabatul, chiar 
dacă încearcă. Domnul îl privește ca pe un călcător al Sabatului. 
  Nu  ne  putem  implica  în  afaceri  cu  cei  necredincioși,  fără  a  ține  seama  de 
principii. Dacă unuia conștiința nu‐i dă voie să facă un lucru, celuilalt îi permite. Acest 
lucru  este  valabil  nu  numai  în  ceea  ce  privește  problemele  religioase,  dar  și  în 
tranzacțiile  comerciale.  Atunci  când  unul  acționează  din  motive  egoiste,  fără  să‐i 
pese de Legea lui Dumnezeu sau de salvarea sufletului, celălalt, care Îl iubește sincer 
pe  Dumnezeu  și  adevărul  Său,  va  trebui  să  renunțe  la  principii  sau  să  simtă 
diferențele  frecvente  și dureroase. Este necesară o  luptă  continuă pentru a  rezista 
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influenței lumii sau exemplului asociatului necredincios. El are dificultăți foarte mari, 
pentru că s‐a așezat singur pe terenul vrăjmașului. Singura cale sigură este de a da 
ascultare  sfatului  inspirat:  „Nu  vă  înjugați  la  un  jug  nepotrivit  cu  cei  necredincioși. 
Căci  ce  legătură este  între neprihănire  și  fărădelege? Sau cum poate  sta  împreună 
lumina cu întunericul?” „Ieșiți din mijlocul lor și depărtați‐vă de ei, zice Domnul. Nu 
vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.” 
  Unii  părinți  și‐au  trimis  copiii  la  școală,  în  Sabat.  Ei  nu erau obligați  să  facă 
acest lucru, dar conducerea școlii nu îi primea pe copii decât dacă participau șase zile 
pe  săptămână.  În  unele  din  aceste  școli,  elevii  nu  erau  învățați  numai  materiile 
obișnuite  de  studiu,  ci  erau  învățați  să  facă  diferite  tipuri  de  muncă,  iar  copiii 
pretinșilor păzitori ai Sabatului erau întorși  împotriva zilei Domnului. Unii părinți,  în 
încercarea de a se justifica, au citat cuvintele Domnului Hristos, care spunea că este 
permis a face bine  în Sabat. Dar, același argument  îi va convinge pe oameni că pot 
lucra în Sabat, pentru că trebuie să‐și hrănească copiii, și astfel,  linia de demarcație 
între ce trebuie făcut și ce nu, dispare. 
  Au înțeles acești frați cerințele Legii lui Dumnezeu? Își cunosc ei datoria și au 
încetat să meargă  în  întuneric? A  fost  foarte greu pentru ei  să vadă ce altă cale să 
aleagă.  Dar  Dumnezeu  nu  ține  cont  de  comoditatea  noastră  când  vine  vorba  de 
poruncile Sale. El așteaptă să fim ascultători și să‐i  învățăm și pe copiii noștri Legea 
Sa.  Avem  înaintea  noastră  exemplul  lui  Avraam,  tatăl  credincioșilor.  Dumnezeu  a 
spus:  „Eu  îl  cunosc  și  știu că are  să poruncească  fiilor  lui  și  casei  sale  să  țină Calea 
Domnului.” De aceea a fost binecuvântat, el și urmașii săi. 
  Frații noștri să nu aștepte aprobarea lui Dumnezeu în timp ce își pun copiii în 
situații  în  care  le este  imposibil  să păzească porunca a patra. Ei  trebuie  să  facă un 
efort și să aranjeze cu autoritățile pentru ca copiilor lor să li se îngăduie să lipsească 
de  la  școală  în  ziua  a  șaptea.  Dacă  acest  lucru  nu  se  poate  realiza,  ei  trebuie  să 
rămână credincioși lui Dumnezeu, cu orice preț. În unele locuri din Europa Centrală, 
unele persoane au fost amendate și întemnițate din cauză că nu și‐au trimis copiii la 
școală  în  Sabat.  Într‐un  loc,  după  ce  un  frate  și‐a  declarant  credința,  un  ofițer  de 
justiție a venit la el acasă și i‐a obligat pe copii să meargă la școală. Părinții le‐au dat 
o  Biblie  în  locul  manualelor,  iar  ei  și‐au  petrecut  timpul  în  studiul  Scripturii.  Dar, 
oriunde este  posibil,  poporul  nostru  ar  trebui  să  înființeze  școli  proprii.  În  cazul  în 
care nu pot  face acest  lucru, ar  trebui, cât mai  repede posibil,  să se mute  în  locuri 
unde pot fi liberi să păzească poruncile lui Dumnezeu. 
  Unii vor spune că Domnul nu este atât de pretențios în cerințele Sale și că nu 
este  datoria  lor  să  păzească  Sabatul  cu  atâta  strictețe,  încât  să  intre  în  conflict  cu 
legile statului. Dar chiar aici începe testul, dacă vom onora Legea lui Dumnezeu mai 
presus  de  cerințele  oamenilor.  Aceasta  va  produce  o  separare  între  cei  care  Îl 
onorează  pe  Dumnezeu  și  ceilalți.  Aici  trebuie  să  ne  arătăm  loialitatea.  Istoria 
intervențiilor lui Dumnezeu în viața poporului Său ne arată că El cere ascultare. 
  Când Îngerul nimicitor trebuia să treacă prin Egipt să lovească întâii născuți ai 
oamenilor și animalelor, israeliții au fost instruiți să‐și aducă copiii în casă cu ei, și să 
stropească stâlpii ușii cu sânge, pentru că cei care aveau să fie găsiți printre egipteni, 
piereau. Presupunând că un  israelit ar  fi neglijat să stropească cu sânge stâlpii ușii, 
spunând că  Îngerul Domnului va  fi  în stare să  facă diferența  între casele evreilor și 
cele ale egiptenilor, ar fi păzit oare santinelele cerești acea locuință? Ar trebui să ne 
însușim această lecție. Încă o data Îngerul nimicitor va trece prin țară. Trebuie să fie 
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un  semn asupra poporului  lui Dumnezeu,  iar  acel  semn este păzirea  Sabatului. Nu 
trebuie să urmăm propria voință și judecată și să ne amăgim spunând că Dumnezeu 
va ține cont de condițiile noastre. Dumnezeu ne testează credința oferindu‐ne ocazia 
de  a  acționa  potrivit  intervențiilor  Sale.  Pentru  aceia  care  se  supun  condițiilor, 
făgăduințele Sale se vor împlini, dar aceia care se îndepărtează de aceste instrucțiuni 
pentru  a  merge  pe  propria  cale,  vor  pieri  împreună  cu  cei  nelegiuiți,  la  venirea 
judecății. 
  Dacă părinții permit copiilor să primească o educație ca a lumii și să facă din 
Sabat o  zi  obișnuită,  sigiliul  lui Dumnezeu nu  va  fi  pus  asupra  lor.  Ei  vor  fi  nimiciți 
împreună cu lumea, dar oare nu va fi cerut sângele lor din mâna părinților? Dar dacă 
îi  învățăm  cu  credincioșie  poruncile  lui  Dumnezeu,  aducându‐i  în  supunere  sub 
autoritatea  părintească,  predându‐i  lui  Dumnezeu  prin  credință  și  rugăciune,  El  va 
lucra împreună cu eforturile noastre, așa cum a promis. Iar când urgia va trece prin 
țară, împreună cu ei, vom fi ascunși în Dumnezeu. 
  Dumnezeu a  scos poporul  Israel din Egipt  și  le‐a oferit  instrucțiuni  speciale, 
pentru ca ei să poată păzi Sabatul. Cele zece porunci rostite la Sinai și instrucțiunile 
date lui Moise, au fost scrise pentru beneficiul tuturor celor care trăiesc pe pământ 
la  încheierea  timpului. Dumnezeu  i‐a dar omului  șase  zile de  lucru,  dar  a  șaptea  a 
pus‐o de o parte, rostind o binecuvântare asupra celor ce o sfințesc. Ziua dinaintea 
Sabatului este o zi de pregătire, pentru ca totul să fie gata la începerea orelor sfinte. 
„Coaceți ce aveți de copt  și  fierbeți  ce aveți de  fiert.”  „Mâine este  ziua de odihnă, 
Sabatul închinat Domnului.” Mila divină ne‐a îndrumat să îi îngrijim pe cei bolnavi și 
suferinzi. Munca necesară pentru a‐i face pe acești oameni să se simtă confortabil nu 
este o încălcare a Sabatului. Dar, toate lucrările inutile trebuie evitate. Mulți oameni 
neglijenți amână până  la  începutul Sabatului  lucrurile mici ce ar  fi  trebuit  făcute  în 
ziua pregătirii. Orice  lucrare neglijată până  la  începerea Sabatului  trebuie amânată 
până la încheierea acestei zile. 
  Gândurile și cuvintele necesită o atenție deosebită. Pe cei care discută afaceri 
în Sabat, Dumnezeu îi privește ca și cum ar fi implicați în aceste tranzacții. Pentru a 
păstra Sabatul sfânt, nu ar trebuie să permitem nici măcar minții noastre să se ocupe 
cu lucrurile lumești. 
  În  general,  duminica  este  o  zi  de  sărbătoare  și  căutare  a  plăcerilor,  dar 
Domnul  dorește  ca  poporul  Său  să  ofere  un  exemplu  sfânt.  Cu  privire  la  Sabat,  ar 
trebui  să  existe  o  dedicare  solemnă  a  familiei  lui  Dumnezeu.  Porunca  se  referă  la 
întreaga  noastră  casă.  Fiecare  slujitor  al  casei  să  lase  afacerile  lumești  și  să  se 
angajeze  cu  devotament  în  orele  sfinte  ale  Sabatului.  Fie  ca  toți  să  se  unească,  în 
această zi sfântă, să‐L onoreze pe Dumnezeu printr‐un serviciu de laudă. 
  În  lucrul  nostru  pentru  biserica  din  Christiania  (n.tr.  nume purtat  de  orașul 
Oslo din Norvegia  între domnia  lui Cristian al  IV‐lea și anul 1925), am prezentat cu 
credincioșie înaintea oamenilor, cerințele profunde ale Legii lui Dumnezeu, și marea 
lor  nevoie  după  o  pocăință  profundă  și  reîntoarcere  la  El.  În  timpul  întâlnirilor 
noastre,  Domnul  S‐a  apropiat  încă  o  dată  de  noi.  O  lucrare  bună  a  început.  I‐am 
chemat la rugăciune de mai multe ori, și cu toate că a fost o experiență nouă pentru 
ei, am avut parte de un răspuns imediat. Au fost făcute mărturisiri sincere. Mai mulți 
erau  descurajați  din  cauza  spiritului  manifestat  și  a  lipsei  de  dragoste  față  de 
Dumnezeu  și  unul  față  de  celălalt.  Aceștia  și‐au  mărturisit  cu  umilință  propriile 
greșeli ce au dus la slăbirea adevărului și credinței în Dumnezeu. Unii au renunțat la 
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Sabat  de  teama  că  nu‐și  vor  putea  susține  familiile.  Alții,  au  recunoscut  că  s‐au 
complăcut  într‐un  spirit  de  critică  și  găsire  a  greșelilor. Mulți  au  spus  că  niciodată 
până acum nu au realizat importanța adevărului și influența pe care acesta trebuie să 
o aibă asupra vieții și caracterului. Nu puțini au mărturisit cu mulțumire că au primit 
binecuvântările lui Dumnezeu, ca niciodată până atunci. 
  Am  fost  recunoscători  pentru  fiecare  dintre  aceste  persoane  care  și‐au 
conștientizat adevărata stare. Totuși, au fost unii care păreau că nu au niciun interes. 
Se pare că aceștia nu au primit mărturiile pe care Domnul le‐a trimis. Ei nu au rupt 
lanțurile ce îi țineau sub condamnarea Duhului lui Dumnezeu. Domnul a bătut la ușa 
inimii  lor,  dar  ei  păreau  că  nu  sunt  dispuși  să  dea  la  o  parte  gunoaiele  ce  blocau 
intrarea.  Timpul  lui  Dumnezeu  nu  a  fost  și  timpul  lor.  Dacă  ar  fi  eliberat  calea, 
Domnul  le‐ar fi oferit o experiență deosebită. Știm că sunt suflete care au acceptat 
adevărul, dar care nu au simțit puterea transformatoare a harului lui Hristos. Sperăm 
ca aceasta să nu fi fost ultima invitație primită din partea Duhului Sfânt. Am făcut tot 
ceea  ce am putut pentru aceste  suflete dragi. Noi nu am  încetat  să‐i  rugăm și  să‐i 
avertizăm, iar în timp ce alții dormeau, petreceam ore întregi în rugăciune pentru ei. 
Dacă aceia  care  lasă oportunități  să  treacă pe  lângă ei  ar  fi  luat o poziție hotărâtă 
pentru  adevăr,  împărtășind  cu  biserica  lupta,  renunțarea  la  sine,  ocara  și  victoria 
finală, ar fi existat o renaștere de o mare influență în lume. 
  Dumnezeu cheamă ca  lucrătorii din  lucrare  să atingă un standard mai  înalt, 
mai sfânt. Christiania este un punct important în câmpurile noastre misionare, este 
centrul lucrării pentru cei din Scandinavia. Din acest loc sunt trimise publicațiile, iar 
lucrătorii vestesc mai departe poruncile lui Dumnezeu. Este de o mare importanță ca 
biserica  să  exercite  influență  prin  învățătură  și  exemplu.  Standardul  nu  trebuie 
coborât, încât cei ce acceptă adevărul să pretindă că păzesc poruncile lui Dumnezeu, 
în timp ce le încalcă. Mai bine, mult mai bine ar fi să‐I lăsăm în întuneric până când 
vor putea primi adevărul în puritatea lui. 
  Oamenii privesc către ei pentru a vedea ce influență are adevărul asupra lor. 
Fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Când le este prezentată porunca 
a  patra,  ei  privesc  la  cei  ce  pretind  că  o  ascultă,  pentru  a  vedea  cum o  păzesc.  Ei 
studiază viața și caracterul apărătorilor ei, să vadă dacă sunt în armonie cu credința 
lor și, în urma opiniilor formate, acceptă sau resping adevărul. Dacă acești oameni își 
supun viețile adevărului Scripturii, ar fi o lumină pentru lume. 
	

	
Legea este standardul 

 
 

Lucrarea părinților este o lucrare importantă și solemnă, iar datoriile lor sunt 
mari.  Dacă  vor  continua  să  studieze  Cuvântul  lui  Dumnezeu  cu  atenție,  vor  găsi 
instrucțiuni  clare  și  multe  făgăduințe  prețioase  făcute  cu  condiția  ca  ei  să‐și  facă 
lucrarea bine și cu credincioșie. Ei sunt îndemnați să‐și crească copiii în „mustrarea și 
învățătura  Domnului”  și  sunt  asigurați  că  dacă  își  vor  pregăti  copiii  să  meargă  pe 
calea cea bună, când vor îmbătrâni, nu se vor depărta de ea. Încă o dată observația 
este făcută cu privire la poruncile lui Dumnezeu: „Să le întipărești în mintea copiilor 
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tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca 
și când te vei scula.” 

Înainte  de  a  face  această  lucrare,  părinții  trebuie  să  se  familiarizeze  cu 
Cuvântul  lui  Dumnezeu.  În  loc  să‐și  petreacă  timpul  bârfind  sau  ornamentându‐și 
casa cu lucruri inutile, să caute cu sârguință să înțeleagă voia lui Dumnezeu revelată 
în  Cuvântul  Său.  Decât  să  vorbească  cuvinte  deșarte  sau  să  le  spună  povești 
nefolositoare copiilor, mai bine  i‐ar  învăța  lecții biblice. Această carte nu este doar 
pentru  cei  învățați.  Scriptura  a  fost  scrisă  cu  claritate,  simplitate  și  explicații 
corespunzătoare pentru a satisface înțelegerea oamenilor de rând, iar o mare parte 
din ea poate fi făcută interesantă pentru copiii mici. 

Atât  părinții,  cât  și  copiii  trebuie  să  fie  sub  controlul  lui  Dumnezeu.  Nu  ar 
trebui să existe asuprire din partea părinților și nici neascultare din partea copiilor. 
Dacă părinții vor cunoaște gândurile lui Dumnezeu pentru formarea copiilor lor, va fi 
experimentată o mare reformă în caracterul multora. Obiceiurile, temperamentul și 
ideile  lor  vor  trebuie  schimbate  în  întregime,  înainte  de  a‐i  conduce  pe  copii  în 
ascultarea de Dumnezeu. Înainte de toate, ei trebuie să aibă control asupra propriei 
voințe, ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu. În loc de mustrări, părinții care merg în 
mod  conștiincios pe  calea Domnului,  vor  căuta  să‐și  educe  copiii  prin  învățătură  și 
exemplu,  în  lepădare  de  sine  și  auto‐control.  De  asemenea,  ei  vor  simți 
responsabilitatea  de  a‐i  învăța  adevărul.  Părinții  le  vor  arăta  copiilor  importanța 
umblării în învățăturile Scripturii, fără a se depărta de ele, sub nici o formă. 

După  moartea  lui  Moise,  Iosua  a  fost  conducătorul  lui  Israel.  Deși  și‐a 
îndeplinit sarcinile sale  față de națiune, el nu a uitat de  îndatoririle  față de familie. 
După ce  îi  întreabă pe oameni dacă vor asculta  și  vor  sluji Domnului, declară:  „Cât 
despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” Aceste cuvinte ar trebui rostite de 
fiecare mamă și tată din zilele noastre. 

Părinții  au  înaintea  lor  exemplul  lui  Avraam,  părintele  celor  credincioși. 
Dumnezeul cerului spune: „Știu că va porunci copiilor și casei sale după el, iar ei vor 
păzi  calea  Domnului,  făcând  dreptate  și  judecată.”  Nu  va  exista  nicio  trădare  a 
adevărului  și  niciun  compromise  din  partea  lui.  El  va  păzi  Legea  Domnului  și  îi  va 
învăța  pe  copiii  săi  să  facă  la  fel.  El  nu  va  îngădui  să  fie  controlat  de  o  afecțiune 
oarbă,  care  este  o  cruzime,  nici  nu  va  permite  copiilor  săi  să  devină  puterea  care 
conduce casa. El va vedea că loialitatea este față de Dumnezeul cerului, iar Satana nu 
poate obține control asupra membrilor familiei sale. 

Atunci când părinții vor merge ei  înșiși  în ascultare de Legea  lui Dumnezeu, 
vor  fi  gata  să  poruncească  copiilor  lor  să‐i  urmeze.  Sfântul  lui  Israel  ne‐a  făcut 
cunoscut regulile și legile ce guvernează inteligența umană. Aceste precepte care au 
fost  numite  „sfinte,  drepte  și  bune”,  trebuie  să  fie  standardul  după  care  trăiește 
fiecare cămin. Nu poate exista nicio depărtare de ele, fără păcat, pentru că ele sunt 
fundația  religiei  creștine. Unul  dintre  cele mai  clare  precepte  este  cel  cu  privire  la 
păzirea Sabatului.  „Șase zile să  lucrezi  și  să‐ți  faci  lucrul  tău, dar ziua a șaptea este 
Sabatul Domnului Dumnezeului  tău.  Să  nu  faci  nicio  lucrare  în  el,  nici  fiul  tău,  nici 
fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.” 

În  Scriptură  găsim  în mod  repetat  porunca  rostită  pentru  păzirea  atentă  a 
Sabatului,  iar  Dumnezeu  a  spus  că  cei  care  calcă  Sabatul  cu  bună  știință,  nu  vor 
prospera.  Cel  care  a dat omului  șase  zile de  lucru pentru  câștigarea  traiului,  a  pus 
deoparte  o  zi  pentru  Sine,  și  îi  privește  cu  indignare  pe  cei  care  folosesc  timpul 
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acesta în treburile lumești. Există unii care aduc afacerile lor în orele de Sabat, într‐o 
asemenea  măsură  încât  scriu  scrisori  de  afaceri,  chiar  își  strâng  datoriile,  plătesc 
facturile și își reglează conturile în această zi. Chiar dacă pare că prosperă, Dumnezeu 
îi  privește  și  îi  va  judeca  în  cele  din  urmă.  Printr‐un  singur  cuvânt,  El  îi  poate 
împrăștia mai repede decât se pot ei aduna. Prin foc, inundații, furtună sau cutremur 
El îi poate face să piardă tot ceea ce au câștigat prin încălcarea Sabatului. 

Cât de oarbă este  lumea creștină  față de  interesele  lor  cele mai mari! Ei ar 
putea să vadă dacă ar dori, cum poporul Său din vechime a pierdut favoarea Sa și au 
fost lăsați să fie învinși de dușmanii lor, pentru a deveni un popor risipit și urât, din 
cauza  încălcării poruncilor Sale și a Sabatului. Dumnezeu nu S‐a schimbat, nici nu a 
îndepărtat sfințenia zilei Sabatului. 

Unii care pretind  că oferă supunere față de Legea lui Iehova, au mers atât de 
departe în profanarea Sabatului, încât s‐au unit în parteneriat cu cei care nu au nici 
un  respect  față  de  Sabat.  Păzitorii  Sabatului  își  pot  înceta  lucrul  în  această  zi,  dar 
partenerii lor continuă să lucreze. Cum privesc îngerii aceste parteneriate? În timp ce 
păzitorii Sabatului se închină înaintea lui Dumnezeu în casa de rugăciune, cei cu care 
sunt  în  parteneriat  continua  să  lucreze  ca  în  orice  altă  zi.  Cum  privește  Cerul 
zgomotul și confuzia, sunetul de topor și ciocan care urcă în locul de mulțumire, ca o 
sfidare la adresa poruncii Sabatului? Îl poate privi Domnul ca nevinovat pe cel ce se 
unește cu cei necredincioși? 

Ateismul și necredincioșia predomină în fiecare țară. Blasfematorii fără rușine 
neagă  existența  Creatorului  și  Îl  provoacă  să‐i  pedepsească  dacă  sunt  greșiți. 
Societățile  necredincioșilor  caută  să  inventeze  mijloace  prin  care  să  răspândească 
otrăvuri infernale. Papistașii complotează pentru a suprima Cuvântul lui Dumnezeu și 
pentru a acoperi adevărul cu gunoiul erorii. 

Având în vedere toate aceste influențe, care lucrează în lume pentru a induce 
sentimentele necredinței în mintea generațiilor ce se ridică, nu ar trebui părinții care 
au lumina adevărului să‐i protejeze în această  lucrare? Ar trebui ca prin exemplu și 
influență  să  transmită  impresii  propriilor  copii  și  lumii,  că  există  diferență  dacă 
asculți de Dumnezeu în fiecare aspect. Cu toții avem nevoie de doctrinele Bibliei și de 
o inimă curată înainte de a putea reprezenta adevărul așa cum este el în Isus. Avem 
nevoie  a  respira  din  atmosfera  reînviorătoare  a  Cerului  pentru  a  avea  sănătate 
spirituală  și putere. Dacă am exercita o  influență curată asupra altora, adevărul  lui 
Dumnezeu trebuie să fie un principiu statornic și activ, ce locuiește în inimă. Aceasta 
trebuie  să  aibă  o  influență  puternică  asupra  conștiinței  și  înțelegerii,  gândurilor, 
cuvintelor și faptelor. 

Există situația în care ținem adevărul în nelegiuire, declarând că îl credem în 
timp ce faptele noastre se aseamănă cu ale necredincioșilor. Adevărul Bibliei va fi o 
putere  în  viața  credinciosului,  oferind  sinceritate  eforturilor  sale  și  un  scop  sfânt 
tuturor  lucrărilor  sale.  Necredincioșii  declară  adesea  că  aceia  care  mărturisesc  a 
crede Biblia, nu  îi exemplifică  învățăturile  în relațiile de afaceri. Sufletul meu a fost 
adesea întristat văzându‐i pe aceia care apără Legea lui Dumnezeu, eșuând în a‐i trăi 
principiile în viața publică sau privată. 

Nu avem timp acum să stăm de vorbă cu carnea și sângele. Nu avem timp să 
evaluăm profitul și pierderile și să reducem colțurile ascuțite ale adevărului pentru a 
nu‐i deranja pe alții.  Poporul  lui Dumnezeu nu  trebuie  să  copieze obiceiurile  lumii. 
Ceea ce poate părea potrivit la cei necredincioși, nu poate fi deloc bine pentru cei ce 
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pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Sale. Nu ar trebui să ne gândim 
la ceea ce vor spune alții ci  la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Care va fi 
efectul exemplului meu asupra lumii și asupra familiei mele? 

Dacă  religia  trebuie  să  influențeze  societatea,  aceasta  trebuie  mai  întâi  să 
influențeze căminul. Dacă copiii vor fi învățați acasă să‐L iubească și să se teamă de 
Dumnezeu,  când vor pleca  în  lume și  vor avea  familii  le  vor  învăța  să‐L urmeze pe 
Dumnezeu,  și  astfel,  principiile  adevărului  vor  fi  implementate  în  societate  și  vor 
avea  influență  asupra  lumii.  Religia  nu  ar  trebui  să  fie  separată  de  educația  din 
cămin. Dumnezeu  să  aibă milă  de părinții  care  nu  își  învață  copiii  calea Domnului, 
prin  învățătură  și  exemplu,  pentru  că  vor  trebui  să  dea  socoteală  înaintea 
Judecătorului lumii pentru neglijarea datoriei față de copii și societate. Ei ar trebui să 
le  prezinte  copiilor  avertismentele  divine  împotriva  păcatului  și  să‐i  învețe 
importanța ascultării. Ei trebuie să le arate pericolul unirii cu lumea, dacă doresc să 
devină copii ai lui Dumnezeu. 

Mulți părinți creștini eșuează a poruncii casei lor, iar apoi se miră că urmașii 
lor  sunt  stricați,  neascultători,  nemulțumitori  și  nesfințiți.  Părinții  aceștia  sunt 
mustrați de Dumnezeu. Ei au neglijat să‐și crească copii sub mustrarea Domnului. Ei 
nu au reușit să‐i  învețe pe copii prima  lecție din creștinism: „  frica de Domnul este 
începutul  înțelepciunii.”  „Prostia”,  spune  omul  înțelept,  „este  legată  de  inima 
copilului.”  Iubirea nebuniei, dorința de a  face  răul, ura  față de  lucrurile  sfinte  sunt 
dificultăți cu care părinții vor trebui să se confrunte. 

Sunt  mulți,  chiar  printre  cei  ce  se  numesc  creștini,  care  nu  își  îndeplinesc 
sarcinile casei în temere de Domnul. Sunt mulți care nu se roagă acasă, iar aceștia se 
află printre cei ce își declară credința în adevărul special pentru acest timp. Biblia nu 
este adusă în familie ca un ghid al vieții. Părinții care nu sunt oameni ai rugăciunii, nu 
învață și nu poruncesc casei lor să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Acest standard 
sfânt este lăsat la o parte, pentru că omul crede că a găsit o cale mai bună. 

Prin  puterea  lui  Dumnezeu,  părinții  trebuie  să  se  ridice  și  să  poruncească 
casei  lor,  după  ei.  Ei  trebuie  să  învețe  să  oprească  răul  cu  fermitate,  totuși,  fără 
nerăbdare și nervi. Nu trebuie să lase copiii să ghicească care este binele, ci trebuie 
să arate cu claritate calea cea dreaptă și să‐i învețe să meargă pe ea. Părinții trebuie 
să se roage mult,  îndreptând mințile copiilor către Dumnezeu și către Cer. O religie 
bazată pe  sângele  ispășitor  al Domnului Hristos  și  o  ascultare de  Legea morală,  va 
transforma căminul  într‐unul peste  care Cerul  să privească cu plăcere. Acesta va  fi 
roditor de pace și puritate, pentru că ei urmează învățătura venită din cer, pentru a 
conduce omul căzut în căminul ceresc. 

Oh, cât de mulți copii sunt pierduți și devin o durere pentru părinții  lor, din 
cauză  că  nu  sunt  învățați  potrivit  poruncilor  lui  Dumnezeu.  Istoria  judecății  va 
dezvălui necazul și mizeria produsă de copiii părinților care pretindeau a fi creștini, 
dar care nu au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu standardul lor, regula de viață. Copiii 
lor, la fel ca cei ai lui Eli, au devenit slabi încă din copilărie, dar în loc să fie opriți, li s‐
a permis să meargă pe calea lor rea. Răului din inimă i s‐a permis să crească și să se 
întărească. 

Eli a fost un credincios al lui Dumnezeu și al Cuvântului Său, dar nu a făcut ca 
Avraam care a poruncit copiilor lui și casei sale, după el. Dumnezeu i‐a vorbit lui Eli: 
„Iată, voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi”. Dumnezeu l‐a 
avertizat și l‐a instruit pe Eli, dar, la fel ca mulți părinți din ziua de azi, el nu a luat în 
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seamă avertizările. Dar când Domnul a început să rezolve situația, nu a încetat până 
când nu a făcut o lucrare completă. El spune: „Când voi începe, voi isprăvi. I‐am spus 
lui Eli că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care 
are  cunoștință  și  prin  care  fiii  lui  s‐au  făcut  vrednici  de  lepădat,  fără  ca  el  să‐i  fi 
oprit.” 

Ca  rezultat  al  afecțiunii  sale  nesfinte,  a  refuzului  său  de  a  face  o  datorie 
neplăcută,  el  culege  o  recoltă  de  nelegiuire  în  fiii  săi  stricați.  Atât  părintele  care  a 
permis păcatul, cât și copilul care l‐a practicat, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, 
iar El nu va accepta nicio jertfă pentru păcatul lor. În Scriptură sunt multe lecții alese 
să  impresioneze  tații  și mamele cu privire  la păcatul neglijenței  îndeplinirii datoriei 
față  de  copiii  lor,  și  totuși,  cât  de  tăcute  sunt  vocile  învățătorilor  lui  Israel  asupra 
acestor  subiecte  importante.  Părinții  îngăduie  defectele  copiilor  necorectându‐le, 
până când blestemul lui Dumnezeu vine atât peste copil cât și peste ei. La fel ca Eli, ei 
nu iau poziție încă de la prima apariție a răului. 

Ce contrast între Eli și Avraam! Exemplul unuia este dat pentru ca părinții să‐l 
evite, iar exemplul celuilalt, pentru a fi copiat. Fiecare dintre ei au făcut o lucrare ale 
cărei  rezultate s‐au văzut  în generațiile viitoare.  Influența unei persoane  în propria 
familie arată autenticitatea experienței religioase. Neglijent și necredincios aici, el va 
fi  necredincios  peste  tot.  Religia  în  cămin,  pregătirea  de  acasă  este  lucrul  de  care 
este cea mai mare nevoie. Viitorul societății depinde de tinerii de astăzi. 
	
	

Datoria părinților față de copii 
 
  Neascultarea  copiilor  de părinți  este unul  dintre  semnele  sfârșitului.  (2  Tim 
3:2) Își dau seama părinții de responsabilitatea pe care o au? Mulți par să piardă din 
vedere  grija  care  trebuie  să  o  aibă  față  de  copii  și  le  îngăduie  să  se  complacă  în 
pasiuni rele și neascultare. Aceștia le acordă puțină atenție, iar când sentimentele lor 
se dezvoltă, îi pedepsesc cu mânie. 
  Mulți părinți vor trebui să dea socoteală la sfârșit, într‐un mod îngrozitor, de 
neglijarea copiilor lor. Ei au favorizat și au prețuit temperamentul rău, îndeplinindu‐
le dorințele și voința, în loc ca acestea să fie supuse părinților. Prin aceste lucruri, ei 
au adus mânia lui Dumnezeu asupra lor și asupra copiilor lor. Părinți, ați uitat ceea ce 
stă  scris  în  Cuvântul  Sfânt:  „cel  care  cruță  nuiaua  își  urăște  fiul.”  Copiii  sunt  lăsați 
liberi, în loc să fie educați. Se consideră că micuții copilași nu pot înțelege o corecție 
la 10‐12 luni, și astfel încep să arate încăpățânare de foarte mici. Părinții le îngăduie 
temperamentul  rău  și  pasiunile  rele  fără  a  le  supune  sau  corecta,  și  făcând  astfel, 
alimentează  aceste  pasiuni  rele,  până  când  acestea  se  dezvoltă  și  devin  tot  mai 
puternice. 
  Adesea,  casa  lui  Dumnezeu  este  desacralizată,  iar  Sabatul  este  încălcat  de 
către  copiii  credincioșilor.  În  unele  cazuri,  li  se  permite  să  alerge,  să  se  joace,  să 
vorbească  și  să‐și  manifeste  temperamentul  rău  chiar  în  timpul  întâlnirilor  când 
credincioșii  se  închină  lui  Dumnezeu.  Acel  loc  care  ar  trebui  să  fie  sfânt,  unde  ar 
trebui să domnească o pace sfântă, unde ar trebui să fie o ordine perfectă, curățenie 
și  umilință,  este  transformat  în  Babilon,  în  confuzie.  Acest  lucru  este  suficient  să 
aducă neplăcere lui Dumnezeu și să alunge prezența Sa din adunările noastre. Mânia 
Lui se aprinde împotriva acestor lucruri, iar atâta timp cât ele vor continua, El nu va 



24 

	

merge cu poporul Său să lupte împotriva dușmanilor săi. Dușmanii credinței noastre 
vor triumfa din cauza neplăcerii lui Dumnezeu. 
  În  fața  copiilor  lor,  părinții  stau  în  locul  lui  Dumnezeu  și  vor  trebui  să  dea 
socoteală  dacă  au  fost  credincioși  cu  puținul  încredințat  lor.  Părinți,  dacă  nu 
schimbați rapid cursul și nu sunteți credincioși în creșterea copiilor, unii dintre voi îi 
veți  crește doar pentru a  fi  loviți de  îngerul nimicitor. Dumnezeu nu poate acoperi 
nedreptatea, nici măcar  în copii. El nu poate  iubi copiii nedisciplinați  care dau  frâu 
liber pasiunilor și nu îi poate salva în timpul de necaz. Vei îngădui ca prin neglijența 
ta, copilul  tău să  fie pierdut? Părinți necredincioși,  sângele  lor este asupra voastră, 
iar salvarea voastră este nesigură dacă sunteți mânjiți de sângele copiilor voștri. Ar 
trebui să vă faceți datoria de părinți credincioși pentru salvarea copiilor voștri. 
  Dumnezeu  a  spus:  „Știu  că  Avraam  va  porunci  casei  lui  după  el”,  iar 
Dumnezeu  i‐a  oferit  onoarea  de  a  se  numi  tatăl  celor  credincioși.  Părinți,  este  de 
datoria voastră să‐i aveți pe copii într‐o supunere perfectă, având sub control toate 
pasiunile  și  trăsăturile  lor  rele.  Dacă  copiii  sunt  aduși  la  întâlnirile  de  închinare, 
trebuie conștientizați de locul în care se află. Trebuie să înțeleagă că nu sunt acasă, ci 
în locul în care Dumnezeu își va îndrepta fața spre voi ca să vă binecuvânteze. 
  Dacă  în  adunările  sfinților  este  păstrată  ordinea,  adevărul  va  avea un  efect 
mult mai mare asupra celor ce  îl aud. Solemnitatea de care este atâta nevoie va  fi 
încurajată  și  adevărul  va  pătrunde  în  adâncul  sufletului  cu  putere,  îndepărtând 
amorțeala morții de aceia care îl aud. Credincioșii și necredincioșii vor fi mișcați. Este 
evident că  în unele  locuri chivotul  lui Dumnezeu a  fost  scos din biserică, pentru că 
legile sfinte au fost încălcate ducând la slăbirea puterii lui Israel. 
  Părinți,  îndreptați‐vă  copiii.  Începeți  încă de când  sunt mici,  când  impresiile 
pot  fi  create mult mai  ușor,  iar  temperamentul  rău  poate  fi  supus  înainte  de  a  se 
dezvolta, odată cu creșterea lor. 
  Ar trebui să vă corectați copiii cu dragoste. Nu‐i lăsați pe calea lor până când 
veți deveni  furioși, pentru ca mai apoi  să‐i pedepsiți. O astfel de corecție  face mai 
mult  rău decât  să  remedieze problema. După  ce,  cu  credincioșie,  vă  faceți  datoria 
față de copii, aduce‐ți înaintea lui Dumnezeu și cereți‐I ajutorul. Spuneți‐I că voi v‐ați 
făcut partea și prin credință, cereți‐I Lui să‐Și facă partea pe care voi nu o puteți face. 
Cereți‐I Lui să le tempereze înclinațiile, făcându‐le liniștite și blânde, prin Duhul Său. 
El vă va auzi rugăciunea și va răspunde cu dragoste. 
  Părinții care Îi cer lui Dumnezeu să facă ceea ce este de datoria lor, își atrag 
neplăcerea Sa. El ne corectează atunci când nu ascultăm și ne îndepărtăm de El, iar 
părinții sunt obligați de Cuvântul Său, să‐și corecteze copiii atunci când aceștia nu‐i 
ascultă  și  manifestă  un  temperament  rău.  Păstrați  controlul  încă  de  la  prima 
manifestare a pasiunii.  Supuneți  voința,  cu  sensibilitate  și  discreție,  iar  voi  și  copiii 
voștri  veți  fi mult mai  fericiți.  Efortul  vostru nu  va  fi  uitat  de Dumnezeu,  iar Acela 
care are în atenție păsările, care a apreciat credincioșia lui Avraam, nu vă va trece cu 
vederea. Acela care nu dormitează, nici nu doarme va  fi  gata  să vă ajute cu Duhul 
Său și cu har, și va răsplăti eforturile voastre slabe. 
  Părinți,  mai  presus  de  orice,  aveți  grijă  de  copiii  voștri  în  Sabat.  Nu  le 
permiteți să încalce ziua cea sfântă a lui Dumnezeu jucându‐se în casă sau afară. Voi 
călcați  Sabatul  atunci  când  le  permiteți  copiilor  să‐l  calce,  iar  atunci  când  vă  lăsați 
copiii  să hoinărească  și  să  se  joace  în Sabat, Dumnezeu vă privește pe voi  ca niște 
călcători  ai  acestuia.  Copiii  care  sunt  sub  controlul  vostru,  trebuie  să  vă  asculte. 
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Cuvântul vostru trebuie să fie lege pentru ei. Oare nu își vor lua părinții rolul în serios 
și nu se vor apuca de lucru, până nu este prea târziu, făcând eforturi mari pentru a‐și 
salva copiii? 
  Copiii  sunt  prada  legitimă  a  vrăjmașului,  deoarece  ei  nu  au  experimentat 
puterea curățitoare a sângelui Domnului Isus, iar unii părinți stau nepăsători. Părinții 
au o mare lucrare de făcut, de corectare și supunere a copiilor, iar apoi de a‐i aduce 
înaintea  lui  Dumnezeu,  cerând  binecuvântările  Sale  asupra  lor.  Prin  eforturile 
credincioase și neobosite ale părinților și prin binecuvântarea și harul lui Dumnezeu 
asupra  copiilor,  puterea  îngerilor  răi  va  fi  învinsă,  revărsându‐se  asupra  lor  o 
influență sfințitoare. 
  Când Îngerul nimicitor trebuia să treacă prin Egipt să nimicească întâii născuți 
ai oamenilor  și  animalelor,  Israel a primit porunca  să‐și  strângă copiii  și  familiile  în 
casă  și  apoi  să  însemneze  cu  sânge  stâlpii  ușii,  pentru  ca  Îngerul  nimicitor  să  nu 
treacă pe la casele lor. Dacă eșuau în acest lucru, nu mai era nicio diferență între ei și 
egipteni. 
  Îngerul nimicitor este gata să treacă încă o dată, nu pentru a nimici pe întâii 
născuți, ci pentru a nimici cu desăvârșire bătrâni și tineri, atât bărbați, cât și femei și 
copii, care nu au semnul lui Dumnezeu. Părinți, dacă vă doriți salvarea copiilor voștri, 
separați‐i  de  lume,  depărtați‐i  de  compania  copiilor  nelegiuiți,  pentru  că  dacă  le 
îngăduiți astfel de prieteni, nu‐i veți putea opri să devină ca ei. Este datoria voastră 
să vegheați asupra copiilor voștri.  Învățați‐i pe copii  să vă asculte, apoi  le va  fi mai 
ușor  să  asculte  poruncile  lui  Dumnezeu  și  să  aducă  roade.  Să  nu  neglijăm  să  ne 
rugăm cu și pentru copiii noștri. Acela care a spus: „Lăsați copiii  să vină  la Mine, și 
nu‐i opriți”, va asculta rugăciunile noastre pentru ei, iar sigiliul sau semnul de părinți 
credincioși, va fi asupra  lor,  în cazul  în care sunt  instruiți  în  învățătura și mustrarea 
Domnului. 
 
 

Sabatul săptămânal sau sabatul lunar,  
care este cel adevărat? 

 
 
  Evreii,  adventiștii  și  alte  grupuri  păzitoare  ale  Sabatului,  păzesc  Sabatul  la 
fiecare  șapte  zile  potrivit  textelor  din  Geneza  1:1‐2:3  și  porunca  a  IV‐a  din  Exodul 
20:9‐11.  În  ultimii  ani,  persoane  din  rândul  evreilor  mesianici  și  adventiștilor  au 
început să promoveze teoria sabatului lunar. 
 
Teoria Sabatului lunar 
 
  Această teorie spune că păzirea Sabatului tradițional, în fiecare săptămână de 
vineri  de  la  apusul  soarelui  până  sâmbătă  la  apus,  este  o  denaturare  a  sabatului 
biblic „original”, bazat pe ciclul lunar. După acest model, Sabatul cade întotdeauna în 
ziua a 8‐a, a 15‐a, a 22‐a  și a 29‐a  în  fiecare  lună. Acesta este motivul pentru care 
este numit sabat lunar. 
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  Din moment  ce  luna  lunară este de 29 de  zile  și  jumătate,  fiecare  lună are 
patru săptămâni cu șapte zile fiecare, plus una sau două zile, în funcție de lună, dacă 
are 29 sau 30 de zile. Dacă păstrezi un ritm de șapte zile, înseamnă că un Sabat lunar 
poate  cădea  în  orice  zi  din 
săptămână,  deoarece  cu 
fiecare  lună  nouă  acesta  se 
decalează  cu  o  zi  sau  două 
față  de  luna  trecută.  O 
problemă  apare  în  pretinsa 
numărare a lunii noi și a zilelor 
de  tranziție.  Adică,  din  cauză 
că  ritmul  de  șapte  zile  nu 
poate  fi  menținut  dacă 
Sabatul trebuie să cadă mereu 
în a 8‐a, a 15‐a, a 22‐a și a 29‐
a  zi  a  fiecărei  luni,  prima  zi, 
ziua  Lunii  Noi,  și  a  30‐a  zi  a 
lunii  nu  sunt  numărate  ca 
parte a săptămânii. 
   

„Potrivit  Scripturii, 
zilele  nu  sunt  create  egale”, 
susțin cei care cred că Sabatul 
nu  este  sâmbăta.  „Domnul 
Yahuwah  a  hotărât  trei  clase 
distincte și separate de zile care apar lunar: zilele de Lună Nouă, șase zile lucrătoare 
și Sabatul zilei a șaptea. A 30‐a zi, cunoscută în termini astronomici ca zi de tranziție, 
este  o  zi  de  lucru,  dar  nu  face  parte  din  cele  șase  zile  ale  săptămânii,  urmate  de 
Sabatul zilei a șaptea.” 

 
  Zilele de tranziție (verde) și Lună Nouă (violet) nu sunt considerate de adepții 
acestei teorii, ca făcând parte din săptămâna obișnuită deoarece „Luna Nouă este o 
zi de închinare prin ea însăși, și nu este numărată între zilele unei săptămâni.” Prin 
urmare, când o lună are 30 de zile, perioada dintre Sabatul din a XXIX‐a zi a lunii și 
primul Sabat din următoarea lună, cuprinde nu șase zile, ci opt zile. (ziua de trecere, 
ziua de Lună Nouă și șase zile lucrătoare) 
 
Calendarul israelit 
 
  Este greu de  imaginat un popor a cărui viață să  fie atât de strâns  legată de 
calendar cum este vechiul Israel. Anul israelit a fost lunar‐solar cu 354 de zile în care 
lunile alternează între 29 și 30 de zile, dar ziua a 7‐a a săptămânii nu este afectată de 
acest  calendar.  Luna  evreiască  (calendaristică)  începe  invariabil  cu  lună  nouă 
(caracteristica  lunii de pe cer). Nu avem  informațiile exacte ca să explicăm cum au 
ajustat israeliții calendarul lunar cu anul solar actual. Știm că, în perioada post exilică 
a fost introdusă o lună între Adar și Nisan. Luna aceea uneori numită Veadar, a fost 
adăugată de șapte ori într‐un ciclu de 19 ani. 
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  Sistemul calendaristic iudaic și ciclul sărbătorii anuale a fost legat de sezonul 
de recoltă a anului evreiesc. Paștele din a 14‐a zi a primei luni și după două zile, Darul 
Snopului  de  Legănat,  întotdeauna  cădeau  în  perioada  orzului  copt,  50  de  zile mai 
târziu, Rusaliile,  în timpul recoltei de grâu, Ziua  Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor  în 
luna a 7‐a, după ce au fost culese recoltele rămase (struguri și măsline). Acesta era 
modelul general în timpurile Vechiului Testament, la fel ca în timpul lui Isus. 
  În timp ce sărbătorile evreiești erau stabilite de calendarul lunar, Sabatul zilei 
a  7‐a,  nu. Acesta  avea  timpul  său  stabilit  și  nu era  considerat parte  a  sărbătorilor. 
Sărbătorile erau în strânsă legătură cu calendarul lunar, dar Sabatul nu depindea de 
nimic, decât de ciclul de șapte zile pe care Dumnezeu l‐a rânduit de la Creație. Peste 
tot  în  Scriptură  există  o  distincție  între  sărbători,  lunile  noi,  Sabatele  ceremoniale 
(Leviticul  16:31,  23:4‐8,  25:4)  și  Sabatul  zilei  a  7‐a  (Geneza  1:2‐3,  Exodul  20:8‐11, 
28:9, Leviticul 23:3, Deuteronomul 5:12). 
 
Examinarea unor idei susținute de  „sabatarienii” lunari 
 

1. Sabatul zilei a 7‐a cade în fiecare lună în a 8‐a, a 15‐a, a 22‐a și a 29‐a zi. 
 

a. Toate Sabatele ceremoniale erau atribuite anumitor date. Paștele 
din  ziua  a  14‐a  a  primei  luni,  Sărbătoarea Azimilor  în  a  15‐a  zi  a 
primei luni; Sărbătoarea Primelor Roade în a 16‐a zi a primei luni, 
Cincizecimea  (Lev.  23:16),  Sărbătoarea  Trâmbițelor  în  prima  zi  a 
lunii a 7‐a (Lev 23:24); Ziua Ispășirii în ziua a 10‐a a lunii a 7‐a (Lev 
23:27); Sărbătoarea Corturilor în a 15‐a zi a lunii a 7‐a (Lev 23:34). 
Fiecare  Sabat  ceremonial  a  fost  legat  de  Dumnezeu  de  o  zi 
anumită.  Dacă  Dumnezeu  dorea  ca  Sabatul  săptămânal  să  fie 
sărbătorit în a 8‐a, a 15‐a, a 22‐a și a 29‐a zi a lunii, de ce nu există 
niciun  verset  în  Scriptură  care  să  le  spună  israeliților  că  Sabatul 
trebuie  păzit  în  aceste  zile.  Nu  erau  Sabatele  săptămânale  mai 
importante decât Sabatele anuale? 

b. Potrivit cu Numeri 33:3, Exodul a avut loc în a 15‐a zi a primei luni. 
Ziua a 15‐a a  fost prima  zi  după Paște.  „Au pornit din Ramses  în 
luna întâi, în ziua a 15‐a a lunii întâi. A doua zi după Paște, copiii lui 
Israel  au  ieșit  gata  de  luptă  în  fața  tuturor  egiptenilor.  Ei  și‐au 
început  călătoria  în  a  15‐a  zi,  pe  când  era  încă  noapte.”  Ellen 
White spune; „Înainte să se lumineze de ziuă, erau deja pe drum” 
(Patriarhi  și Profeți, 281). Dacă a 15‐a  zi  a  fost Sabat  cum afirmă 
susținători sabatelor  lunare, prima zi a călătoriei  lor ar fi  fost o zi 
de  Sabat.  În  lumina  textului  din Matei  24:20,  unde  Isus  le  spune 
ucenicilor „rugați‐vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau într‐o zi de 
Sabat”,  este  greu de  crezut  că Dumnezeu  a  hotărât  plecarea din 
Egipt într‐o zi de Sabat. Asta fără să ținem cont de porunca a patra 
care arată clar cum trebuie păzită ziua de Sabat. 

c. Copiii  lui  Israel au ajuns  în pustia Sin  în a 15‐a  zi a celei de a 2‐a 
luni după ce au ieșit din Egipt (Exodul 16:1). Din nou au călătorit în 
ziua a 15‐a, deci nu putea fi vorba despre Sabat. 
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d. În Iosua 5:10‐12 ni se spune că mana a încetat să cadă în a 16‐a zi 
a  primei  luni.  Copiii  lui  Israel  au  tăbărât  la Ghilgal  și  au  prăznuit 
Paștele în a 15‐a zi a lunii spre seară, în câmpia Ierihonului. A doua 
zi după Paște au mâncat din grâul țării. Copiii  lui  Israel nu au mai 
avut mană ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. 
Paștele a fost în a 15‐a zi a primei luni. În a 15‐a zi au mâncat din 
roadele țării, iar în a 16‐a mana a încetat. Dacă mana a încetat în a 
16‐a zi, trebuie să fi căzut și în a 15‐a, astfel textul ar fi menționat 
că mana a încetat în a 14‐a sau a 15‐a zi. Prin urmare, a 15‐a zi nu 
putea fi Sabatul pentru că Dumnezeu nu trimitea niciodată mană 
în Sabat. 

 
  Am  privit  patru  texte  biblice  care  ne  arată  că  a  15‐a  zi  a  lunii  nu  putea  fi 
Sabatul. Acest lucru arată eroarea teoriei sabatului lunar. Principalul pilon al acestei 
teorii, nu este așa cum vor să ne facă să credem susținătorii ei. 
 

2. „Domnul a poruncit trei tipuri de zile distincte care aveau loc lunar: zilele de 
Lună nouă, cele șase zile lucrătoare și Sabatul zilei a șaptea.” În plus, a 30‐a 
zi nu era socotită ca făcând parte din cele șase zile a săptămânii. 
 

a. Potrivit cu Geneza 1:1‐2:3, Dumnezeu a creat doar două tipuri de 
zile: cele șase zile lucrătoare și Sabatul. Acest lucru este confirmat 
și de cele Zece Porunci din Exodul 20 și Deuteronomul 5. „Șase zile 
să  lucrezi  și  să‐ți  faci  lucrul  tău, dar  a 7‐a este  Sabatul Domnului 
Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în el.” (Exodul 20:9‐10) 

b. Există dovezi că popoarele din Mesopotamia antică, în mileniul  III 
î.Hr.  aveau  festival  de  Lună  Nouă.  În  Biblie  însă,  nu  este 
menționată Luna Nouă până la timpul lui Moise. Singura legislație 
cu privire  la  Luna Nouă  în Vechiul Testament este menționată  în 
jertfele din Numeri 28:14.  În  timp  ce Amos 8:5  se pare că  indică 
faptul că în ziua de Lună Nouă nu trebuia făcută nicio lucrare, alte 
texte arată faptul că aceasta nu era o zi de odihnă. De exemplu, lui 
Moise i s‐a spus să monteze cortul în prima zi a lunii (Exodul 40:2), 
iar Ezra a început călătoria către Ierusalim în prima zi a lunii (Ezra 
7:9). William  Hallo,  specialist  în  literatură  asiriană  și  babiloniană 
afirma  corect:  „Doar  prima  zi  a  lunii  Tishri  avea  caracterul  unei 
sărbători speciale, dar chiar și aici textul biblic, după cum este bine 
cunoscut,  evită  folosirea  termenului  ros  hassana,  anul  nou.”  ‐ 
William W. Hallo, New Moons and Sabbaths: A Case‐study  in  the 
Contrastive Approach, Bible and Spade 9  (1980). Chiar dacă Luna 
Nouă era o zi de odihnă ca și Sabatul, și chiar dacă nu era o zi de 
odihnă,  nu  există  nicio  indicație,  biblică  sau  istorică,  că  nu  era 
socotită  în  cele  șase  zile  lucrătoare,  cum  este  cazul  celorlalte 
Sabate ceremoniale din  Leviticul 23. De ce  toate  celelalte Sabate 
anuale să facă parte din cele șase zile lucrătoare, iar ziua de Lună 
Nouă,  nu?  Pentru  a  fi  așa  trebuie  să  existe  un  clar  „așa  zice 
Domnul”.  În  lipsa unui Cuvânt din partea  lui Dumnezeu pentru a 
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arăta  că  ziua de  lună nouă nu  se  număra,  nu  avem niciun motiv 
pentru a refuza numărarea ei. 

c. În  Leviticul  23:15‐16,  ni  se  arată  că  în  Vechiul  Testament, 
săptămânile erau cicluri continue, neîntrerupte de Luna Nouă. „De 
a  doua  zi  după  Sabat,  din  ziua  când  veți  aduce poporul  ca  să  fie 
legănat  într‐o  parte  și  într‐alta,  să  numărați  șapte  săptămâni 
întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al VII‐lea 
Sabat,  atunci  să  aduceți  Domnului  un  dar  de  mâncare.  Șapte 
Sabate  înseamnă  49  de  zile,  iar  ziua  următoare  ultimului  Sabat 
este  a  50‐a  zi.  Acest  lucru  este  așa  doar  dacă  săptămânile  sunt 
socotite cicluri neîntrerupte de câte șapte zile.  Într‐o perioadă de 
50  de  zile  ar  fi  apărut  și  una  de  lună  nouă  și  nu  ar  fi  trebuit 
numărată.  Acest  lucru  este  confirmat  și  de  către  cronologia 
potopului. Potrivit cu Geneza 7:24, „apele au fost pe pământ 150 
de zile”. A început să plouă „în al 600‐lea an al vieții lui Noe, luna a 
2‐a,  a  17‐a  zi  a  lunii”  (Geneza  7:11).  Arca  s‐a  așezat  pe muntele 
Ararat  cinci  luni  mai  târziu  în  „luna  a  șaptea,  în  ziua  a 
șaptesprezecea”  (Geneza  8:4).  Aceasta  este  o  evidență  clară  că 
luna biblică  (calendaristică) avea 30 de zile, deci 150 de zile  sunt 
cinci luni neîntrerupte de zilele de Lună Nouă. 

 
3. Evreii  au  fost  forțați  să  renunțe  la  calendarul  lor  și  să  accepte  calendarul 

păgân roman. Calendarul Iulian/Gregorian nu și‐a schimbat niciodată ciclul 
de șapte zile, din momentul în care l‐a schimbat de la ciclul original de opt 
zile  în timpul  lui Constantin,  în  jurul anului 321. Majoritatea oamenilor nu 
știu  că  săptămâna  de  opt  zile  a  calendarului  păgân  a  lui  Iulian  nu  a  fost 
recunoscut  de  comunitățile  de  evrei  în  timpul  lui  Hristos.  Acest  lucru  s‐a 
întâmplat  după  ce  Roma  a  cucerit  Ierusalimul  în  anul  70,  când  evreii  au 
început să cedeze căilor Romei și calendarului ei păgân. 

 
Dovezi ale săptămânii de șapte zile pot fi găsite în rândul celor 

mai vechi civilizații din Orientul Mijlociu. Astrologii mesopotamieni 
au desemnat câte o zi pentru fiecare din cele șapte obiecte de pe 
cer: Soarele, Luna și cele cinci mari planete vizibile cu ochiul liber. 
Israeliții  au  aderat  din  totdeauna  la  săptămâna  cu  șapte  zile  așa 
cum  ne  arată  clar  Geneza  1:1‐2:3  și  Leviticul  23:15‐16.  Alte 
popoare aveau săptămâni de durată diferită. 
   Calendarul roman cu săptămâna de opt zile a fost schimbat 
cu cel în care săptămâna este de șapte zile, devreme, în perioada 
imperială,  nu  în  timpul  lui  Constantin.  Ar  fi  trebuit  să  avem 
suficiente  dovezi  astăzi,  dacă  evreii  au  renunțat  la  calendarul 
Sabatului  lunar  în  schimbul  calendarului  păgân  Iulian,  în  anul  70 
sau mai târziu, în timpul lui Constantin. 
   Evreii  au  fost  mereu  perseverenți  și  credincioși  păzirii 
Sabatului. Dacă ar fi crezut că Domnul le‐a dat un Sabat lunar, nu 
ar  fi  renunțat  la  el  fără  împotrivire.  Ar  fi  existat  menționări  în 
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istorie în legătură cu lupta evreilor de a nu schimba metoda păzirii 
Sabatului. 
   De când evreii au fost răspândiți printre popoarele lumii, ar 
fi fost nevoie de o armată de misionari, să meargă să‐i convingă de 
schimbarea Sabatului lunar în cel săptămânal. Ar fi existat grupuri 
de  evrei  care  s‐ar  fi  împotrivit  schimbării,  iar  alții  care  ar  fi 
continuat să‐l păzească. 
   Istoria  nu  spune  absolut  nimic  despre  un  astfel  de 
eveniment. Nu  sunt  înregistrate porunci  cu  privire  la  schimbarea 
Sabatului săptămânal,  iar astăzi, pe toată planeta, evreii serbează 
Sabatul în ziua de Sâmbătă. 
   Când apar diferențe între două grupuri, întotdeauna există 
o  separare.  Cu  o  asemenea  schimbare  în  structura  credinței 
evreilor ar trebui să vedem o astfel de separare printre ei. A fost o 
separare între iudei, dar nu pe baza teoriei Sabatului lunar, ci între 
karaiți  și  evreii  rabinici  cu  privire  la  calcularea  zilelor  de 
sărbătoare. Nici  Biblia  și  nici  istoria nu ne prezintă  o  apostazie  a 
Israelului în ceea ce privește renunțarea la Sabatul lunar pentru cel 
săptămânal.  Neacceptarea  calendarului  de  către  evrei  nu  era  o 
chestiune legată de Sabatul lunar sau săptămânal. 
   Este  imposibil  ca  evreii  să  fi  trecut  de  la  calendarul 
Sabatului  lunar  la  Sabatul  săptămânal,  fără  a  lăsa  o  dovadă 
consemnată  în  istorie.  Lipsa  unor  dovezi  biblice  și  istorice  clare, 
invalidează teoria Sabatului lunar. 

 
Concluzii 

 
  Adepții  Sabatului  lunar  susțin  că,  calendarul  lunar‐solar  este  adevăratul 
calendar biblic în care Sabatul cade întotdeauna în a 8‐a, a 15‐a, a 22‐a și a 29‐a zi a 
lunii.  În  plus,  Luna  Nouă  și  a  30‐a  zi  a  lunii  nu  sunt  socotite  ca  făcând  parte  din 
săptămână,  deși  ele  există  în  calendar.  Ei  susțin  de  asemenea  că  evreii  în  timpul 
dominației romane au fost forțați să renunțe la calendarul lunar și să‐l accepte pe cel 
Iulian  cu  ciclu  continuu  de  șapte  zile,  în  ciuda  lipsei  de  dovezi  care  să  ateste  că 
problemele refuzului erau de natura sabatariană.  
  Cercetarea  noastră  a  arătat  că  aceste  idei  nu  au  nicio  bază  scripturistică  și 
istorică.  Sabatul  biblic  ca  a  7‐a  zi  a  săptămânii  a  fost  instituită  în  Eden  și  a  fost 
serbată de evrei în Vechiul și Noul Testament fără întrerupere. Sabatul zilei a șaptea 
a fost instaurat în Eden ca și memorial al creațiunii, fără existența unui ciclu lunar. La 
fel  ca  zilele  de  sărbătoare,  zilele  Lunii  Noi  devin  mai  târziu  parte  a  ciclului 
săptămânal.  Ellen White  declară:  „La  fel  ca  Sabatul,  săptămâna  își  are  originea  la 
Creație  și  a  fost  păstrată  și  transmisă  mai  departe  prin  istoria  biblică.  Dumnezeu 
Însuși  a măsurat  prima  săptămână  ca  un  exemplu  de  săptămâni  succesiva  până  la 
sfârșitul timpului. Ca oricare alte, este compusă din șapte zile literale.” 
  În  concluzie,  toate  argumentele  celor  care  susțin  Sabatul  lunar,  par  să 
dispară,  chiar  dacă  El  a  legat  Sabatul  de  calendarul  lunar,  așa  cum  a  făcut  cu 
sărbătorile sau dacă le‐a legat de ciclul săptămânal al Creației. Nu există nicio dovadă 
biblică,  că Sabatul a  fost  legat de  lună, dimpotrivă, Biblia  spune clar  că  săptămâna 
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este un ciclu repetitiv de șapte zile  încheiate de Sabat. Acest  lucru este dovedit de 
multe declarații ale Cuvântului lui Dumnezeu, al Spiritului Profetic și al istoriei. 
 

În  final,  susținătorii  acestei  idei,  care  sunt  adventiști  de  ziua  a  șaptea,  ar 
trebui să o declare pe Ellen White profet fals, de vreme ce ea susține un sabat fals în 
vreme ce susține că a primit viziuni de la Domnul pentru validitatea acestuia.  
	




