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Nu trebuie să aşteptăm criza finală cu privire la Sabat ca să ştim
dacă îi vom face faţă cu bine. Da fapt, atât în împrejurări
favorabile, cât şi în mijlocul persecuţiei, Sabatul nu poate fi păzit cu
adevărat, fără harul lui Dumnezeu. Putem să folosim aceste condiţii
prielnice, ca să întregim atât înţelegerea, cât şi practica zilei
Domnului.
Fără să pierdem rigoarea şi spiritul de luptători, care constituie
moştenirea noastră din trecutul eroic, trebuie să dezvoltăm foarte
mult dimensiuni importante, cum sunt: Sabatul ca semn al
siguranţei mântuirii, Sabatul ca experienţă a părtăşiei fericite cu
familia, biserica, natura şi Dumnezeu, Sabatul ca binecuvântare
pentru toţi, prin acte de generozitate şi servire. Dumnezeu este
foarte interesat ca această experienţă completă a Sabatului să fie
trăită din plin, şi oferă har şi făgăduinţe preţioase celor care se
angajează în ea.
[7]
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Introducere
Era o după-amiază de Sabat, acum peste treizeci de ani. Avusesem programat un examen foarte important pentru viitorul meu. Mă
simţeam neliniştit. Am deschis Biblia şi, parcă pentru prima dată,
atenţia mi-a fost atrasă de capitolul 56 din Isaia: „Păziţi ce este drept
şi faceţi ce este bine... Ferice... de fiul omului care rămâne statornic
în el, păzind Sabatul... Pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l
pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele
Meu cel sfânt, şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune.“
Convingerea mi-a fost reînnoită. Ceea ce făcusem nu fusese un gest
iresponsabil, ci răspunsul corect faţă de Dumnezeu.
Generaţii după generaţii, Sabatele au fost terenul inevitabil de
confruntare între ascultarea de cerinţele lui Dumnezeu şi conformarea cu pretenţiile lumii. în copilărie ascultam istorisirile celor
care luptaseră pentru Sabat în împrejurări teribile — în armată şi în
lagărele de muncă. Mi se părea ca stau în faţa unor giganţi. Apoi
am avut propriile lupte, desigur, cu o miză mult mai mică. Acum
trăim vremuri mai blânde. Din fericire, nu lipsesc exemplele de
credincioşie, exemplul cel mai încurajator fiind legat de examenul
de capacitate din anul 1999. Dar timpurile aspre se vor întoarce. Şi
încercările vor fi mai dure decât oricând. Capitolul 56 din Isaia leagă
experienţele din trecut de acest viitor care ne-a fost descoperit în
mod profetic. Ascultaţi aceste cuvinte:
„În curând vor fi tulburări pe întreaga faţă a pământului. Se
[9] cuvine ca fiecare să caute sa-L cunoască pe Dumnezeu. Nu
avem timp de întârziere. Cu râvnă şi cu ardoare trebuie să fie
vestită solia: [...] Aşa vorbeşte Domnul: «Păziţi ce este drept şi facet, i
ce este bine, căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea
Mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta
şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul... ( Isaia
56, 1.2 )».“ — Mărturii pentru comunitate 9:187,188.
Nu trebuie sa as, teptăm criza finală cu privire la Sabat ca să ştim
dacă îi vom face faţă cu bine. De fapt, atât în împrejurări favorabile,
vi
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cât şi în mijlocul persecuţiei, Sabatul nu poate fi păzit cu adevărat
fără harul lui Dumnezeu. Putem să folosim aceste condiţii prielnice
ca să întregim atât înţelegerea, cât şi practica zilei Domnului. Fără sa
pierdem rigoarea şi spiritul de luptători, care constituie moştenirea
noastră din trecutul eroic, trebuie să dezvoltăm foarte mult dimensiuni importante, cum sunt: Sabatul ca semn al siguranţei mântuirii (
Ezechiel 20, 12.20; Evrei 4, 1-11 ), Sabatul ca experienţă a partăşiei
fericite cu familia, biserica, natura şi Dumnezeu ( Isaia 66, 22.23;
Faptele Apostolilor 16, 13 ), Sabatul ca binecuvântare pentru toţi,
prin acte de generozitate şi servire ( Matei 12, 12; Marcu 2, 27.28 ).
Dumnezeu este foarte interesat ca această experienţă completă
a Sabatului să fie trăită din plin, şi oferă har şi făgăduinţe preţioase
celor care se angajează în ea. Ellen White scrie: „Mi-a fost prezentat
tot cerul ca privind şi veghindu-i în Sabat pe cei care recunosc
cerinţele poruncii a patra şi păzesc Sabatul.... Pe cei care L-au
sfinţit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor, printr-o strictă dispoziţie
sufletească pentru devoţiune, şi care au căutat să folosească prilejul
orelor sacre, păzind Sabatul cât au putut de bine, pentru a-L cinsti
pe Dumnezeu, numind Sabatul o desfătare — pe aceştia îngerii i-au
binecuvântat în mod special cu lumină şi sănătate şi le˜a fost dată o
[10]
putere deosebită.“ —Idem, vol. 9, pag. 679.
Recomand cu bucurie şi căldură această colecţie de mărturii
scrise de Ellen White, cu privire la Sabat, l-aş încuraja pe cititori
să o parcurgă mai întâi pe toată, în citire rapida. Tabloul complet
este important. Avem tendinţa să discutăm la nesfârşit un pasaj şi să
neglijăm multe alte declaraţii cu privire la acelaşi subiect. Apoi să
urmeze un studiu amănunţit, împreună cu Biblia, discutarea în cercul
familiei şi al prietenilor, aplicarea cu modestie şi bună-credinţă a
celor învăţate, promovarea prin cuvânt şi mai ales prin viaţă a unui
mesaj pozitiv, încurajator, privind Sabatul. îi invit pe cititori — mai
ales pe prietenii mei foarte tineri — sa facă acest efort care va fi
bogat răsplătit.
pastor Adrian Bocaneanu

Capitolul 1 — Consideraţii generale
Sabatul a fost instituit o data cu întemeierea lumii. Mi s-a arătat
că, daca Sabatul ar fi fost păstrat, nu ar fi existat niciodată necredincioşi sau atei. Păzirea Sabatului ar fi ocrotit lumea de idolatrie. (
Life Sketches of Ellen G. White, 96 )
Sabatul a fost făcut pentru om. Dumnezeu a plănuit ca în această
zi omul să nu aibă nici o preocupare lumească, ci sa I se închine
Lui. Toţi aceia care tratează cu reverenţă poruncile lui Dumnezeu
vor asculta de porunca a patra a Decalogului, după ce vor vedea
cerinţele ei, fără să se mai întrebe dacă ascultarea este posibilă sau
convenabilă. Dar, dacă oamenii refuză lumina despre acest subiect,
prezentată de Cuvântul lui Dumnezeu, ei îl refuză chiar pe Dumnezeu
şi, prin urmare, nu pot fi mântuiţi în neascultarea lor. ( The Southern
Work, 23 iunie 1908 )
Dumnezeu a văzut că Sabatul era esenţial pentru om, chiar şi în
Paradis. Fiinţa umană avea nevoie sa lase deoparte, într-una dintre
cele şapte zile, propriile interese şi ocupaţii, ca sa poată contempla
mai profund lucrările lui Dumnezeu şi să mediteze asupra puterii şi
bunătăţii Sale. Omul avea nevoie de Sabat, ca să-i reamintească mai
viu de Dumnezeu şi să-i inspire mulţumirea pentru toate cele de care
se bucura, pe care le avea şi care veneau din mâna binefăcătoare a
Creatorului. ( Patriarchs and Prophets, 48 )
Sabatul a fost instituit spre folosul tuturor oamenilor. După ce în
şase zile a creat lumea, Dumnezeu a binecuvântat şi a sfinţit ziua a în
[13] care S-a odihnit de toată lucrarea Sa. El a pus deoparte această zi specială pentru ca omul să se odihnească de munca lui, iar, contemplând
pământul şi cerurile, dovezile tangibile ale înţelepciunii infinite a lui
Dumnezeu, inima să i se umple de dragoste şi de recunoştinţă faţă
de Făcătorul lui. Dacă omul ar fi respectat întotdeauna ziua pe care
Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o, în lumea noastră nu ar fi
existat nici un necredincios, deoarece Sabatul a fost dat omenirii ca
memorial al lucrării Creatorului, pentru a îndrepta în mod special
8
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mintea omului de la lucrurile acestui pământ spre Dumnezeu şi spre
puterea Lui infinită. ( The Bible Echo, 12 octombrie 1896 )
Înainte de a intra în ţara promisă, israeliţii au fost sfătuiţi de
Moise să „păzească ziua de Sabat şi să o sfinţească“ ( Deuteronom 5,
12 ). Domnul a intenţionat ca, printr-o credincioasă păzire a poruncii
Sabatului, israeliţii sa păstreze viu în minte faptul că El este Creatorul
şi Răscumpărătorul lor, precum şi faptul că trebuiau să dea socoteală
în faţa Lui. Atâta timp cât ei păzeau Sabatul în adevăratul lui spirit,
nu putea exista idolatrie. Dar, dacă cerinţele acestei porunci aveau
să fie lăsate la o parte, ca nefiind obligatorii, Creatorul ar fi fost uitat,
iar oamenii s-ar fi închinat altor dumnezei. ( The Review and Herald,
6 noiembrie 1913 )
Când Legea a fost dată la Sinai, Sabatul a fost plasat în mijlocul preceptelor morale, chiar în centrul Decalogului. Dar instituţia
Sabatului nu a fost prezentată atunci pentru prima dată. Porunca a
patra îşi are originea la creaţiune. Ziua de odihnă a lui Dumnezeu
a fost respectată de Adam în Edenul sfânt, iar apoi, de oamenii lui
Dumnezeu de-a lungul perioadei patriarhale. Deoarece în timpul
îndelungatei robii în Egipt, sub mâna stăpânilor care nu-L cunoşteau
pe Dumnezeu, israeliţii nu au putut păstra Sabatul, Dumnezeu i-a
scos de acolo şi i-a dus într-un loc în care să-şi poată reaminti de ziua
Lui sfântă. ( The Signs of the Times, 28 februarie 1884 ) Dumnezeu [14]
i-a dat omului Sabatul ca zi de odihnă, zi în care poporul Lui să se
adune pentru a I se închina şi pentru a se apropia tot mai mult de El.
Cerul este interesat de închinarea poporului lui Dumnezeu. ( The
Review and Herald, 21 iunie 1898 )
Există oameni care susţin că Sabatul le-a fost dat doar iudeilor,
însă Dumnezeu nu a afirmat niciodată aceasta. El i-a încredinţat
poporului Israel Sabatul ca pe o instituţie sacră, dar chiar faptul că
deşertul Sinai, şi nu Palestina, a fost ales ca loc pentru a le da Legea,
descoperă faptul că Sabatul este pentru toţi oamenii. Legea Celor
Zece Porunci este tot atât de veche ca şi creaţiunea. în consecinţă,
instituţia Sabatului nu are o legătură specială cu iudeii în raport cu
toate celelalte fiinţe create. Dumnezeu a aşezat obligativitatea păzirii
Sabatului asupra tuturor oamenilor. Cuvintele Scripturii sunt clare:
„Sabatul a fost făcut pentru om“. Aşadar, cei ce sunt în pericol de a fi
înşelaţi în acest punct să asculte mai degrabă Cuvântul lui Dumnezeu
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decât părerile oamenilor. ( The Review and Herald, August 1898, p.
30 )
Pentru om, nu pentru o naţiune
Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci el a fost dat pentru
lumea întreagă. El a fost făcut cunoscut omului în Eden şi, asemenea
celorlalte precepte ale Decalogului, este obligatoriu pentru totdeauna. „Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă
sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate
lucrurile.“ Atâta vreme cât există cerul şi pământul, Sabatul va fi şi
mai departe un semn al puterii Creatorului. Şi atunci când Edenul va
înflori din nou pe pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va
fi onorată de toţi cei ce sunt sub soare. „în fiecare Sabat“, locuitorii
pământului nou, slăvit, vor veni „să se închine înaintea Mea — zice
[15] Domnul“ ( Matei 5, 18; Isaia 66, 23 ). ( The Desire of Ages, 283 )
Sabatul a fost instituit înainte ca iudeii să apară ca popor şi a fost dat
spre sfinţire întregii omeniri; „ca sa ştiţi“, declară Dumnezeu, „că Eu
sunt Domnul care vă sfinţesc“. Dacă Sabatul este acceptat, atunci şi
restul poruncilor din Decalog vor fi păzite, deoarece nimeni nu poate
respecta cu adevărat Sabatul fără a lua în considerare toate celelalte
precepte ale Legii. ( The Signs of the Times, 31 martie 1898 )
Nu există nici un aspect referitor la Sabat care să-i limiteze
valabilitatea la o anumită categorie de persoane. El a fost dat pentru întreaga omenire. El trebuie respectat, nu prin inactivitate, ci
prin contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să facă
aceasta, ca să cunoască faptul „că Eu sunt Domnul care îi sfinţesc“.
( Special Testimonies to the Battle Creek Church, p. 34; Testimonies
to Ministers and Gospel Workers, 136-137 )
Porunca Sabatului este aşezată chiar în inima Decalogului, în
mijlocul preceptelor neschimbătoare ale lui Dumnezeu. Totuşi de
la multe amvoane din ţara noastră1 se înalţă un strigăt dispreţuitor împotriva Sabatului instituit de Domnul, Dumnezeul cerului,
stigmatizându-l ca fiind „vechiul Sabat al iudeilor“. Toţi cei ce caută
adevărul să-şi aducă aminte că Sabatul a fost instituit în Eden înainte
de a exista evreii, iar Domnul a spus: „Sabatul a fost făcut pentru
1 Este

vorba de Statele Unite
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om“. Porunca a patra a fost rostită împreună cu celelalte nouă precepte morale, în mijlocul tunetelor şi măreţiei de pe muntele Sinai, şi
se află în chivotul care este în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc.
El este numit „Chivotul mărturiei“, iar sub capacul lui — tronul
harului — sunt Cele Zece Porunci care au fost scrise cu degetul lui
Dumnezeu. ( The Signs of the Times, 8 ianuarie 1894 )
Învăţătorii orbi ai acestor timpuri, ce caută să abată atenţia poporului de la Legea lui Dumnezeu, le spun oamenilor ca Legea este
dată doar evreilor şi destinată să fie respectată doar de ei. Care este
izvorul autorităţii unor asemenea afirmaţii? Profetul spune: „La Lege [16]
şi la mărturie, dacă ei nu vorbesc aşa, este o dovadă că nu este lumină în ei“. Dumnezeu a dat Legea Sa înainte de a exista evrei în
această lume. Fiinţele raţionale din cer au fost guvernate de această
Lege înainte de crearea omului, iar Sabatul a fost binecuvântat şi pus
deoparte pentru un scop sfânt, îndată ce Dumnezeu a făcut lumea
şi S-a odihnit de lucrarea creaţiunii. ( The Signs of the Times, 2
octombrie 1893 )
În chivot era un vas de aur în care era mana. Alături de vas
erau toiagul înmugurit al lui Aaron şi tablele de piatră, asemenea
unei cărţi închise. Domnul Isus Ie-a deschis şi am văzut Cele Zece
Porunci scrise de degetul lui Dumnezeu. Pe una dintre table erau
scrise patru porunci, iar pe alta celelalte şase. Cea de-a patra, porunca
Sabatului strălucea mai tare decât toate celelalte, deoarece Sabatul
a fost consacrat ca zi de sărbătoare în cinstea Numelui sfânt al lui
Dumnezeu. Sfântul Sabat era plin de slavă -învăluit într-o aura de
lumină. Am înţeles că porunca Sabatului nu fusese ţintuita pe cruce.
Dacă ar fi fost aşa, şi celelalte nouă ar fi fost, de asemenea, ţintuite
pe cruce, iar noi am fi avut libertatea să le călcăm pe toate, ca şi
pe cea de a patra. Mi-a fost arătat că Dumnezeu nu a schimbat
sărbătoarea Sabatului, deoarece El nu Se schimbă niciodată. Dar cel
care schimbase sărbătoarea aceasta era papa, transferând-o în prima
zi a săptămânii, deoarece papa era cel ce schimbase vremurile şi
Legea. ( Life Sketches of Ellen G. White, 100 )
( ... ) Totdeauna trebuia păstrat acest adevăr în mintea oamenilor,
că Dumnezeu a instituit Sabatul în Eden; şi câtă vreme faptul că El
este Creatorul nostru continuă să fie motivul pentru care se cuvine
să ne închinăm Lui, atâta vreme Sabatul va continua să fie semnul şi
memorialul Său. Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gându-
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rile şi afecţiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator, ca obiect
al adorării şi al închinării, şi niciodată n-ar fi fost vreun închinător la
idoli, vreun ateu sau vreun necredincios. ( The Great Controversy,
[17] 438 )
Nu a fost schimbat
Am văzut că, dacă ar fi schimbat Sabatul din ziua a şaptea în
prima zi a săptămânii, Dumnezeu ar fi schimbat şi scrierea poruncii
a patra de pe tablele de piatră, care se află acum în chivotul din
Sfânta Sfintelor din ceruri. Atunci, aceasta poruncă ar fi sunat aşa:
„Ziua întâi este Sabatul Domnului Dumnezeu“. Dar am văzut că
această poruncă a rămas la fel ca atunci când a fost scrisă de degetul
lui Dumnezeu pe tablele de piatră date lui Moise la Sinai: „Ziua
a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău“... Am văzut că
Sabatul cel sfânt este şi va fi zidul de despărţire dintre adevăratul
popor al lui Dumnezeu şi necredincioşi. Sabatul va fi marele subiect
ce va uni inimile sfinţilor iubiţi de Dumnezeu. ( Life Sketches of
Ellen G. White, 101 )
Timpul preţios de punere la probă trece şi puţini înţeleg că el le
este dat cu scopul de a se pregăti pentru veşnicie. Ceasurile de aur
sunt risipite în scopuri lumeşti, în plăceri, în păcat în toată regula.
Legea lui Dumnezeu este dispreţuită şi uitată, totuşi fiecare poruncă
a ei mai este încă obligatorie. Fiecare călcare a ei va aduce pedeapsa
cuvenită. Iubirea de câştig lumesc duce la profanarea Sabatului, cu
toate ca cerinţele acestei zile sfinte nu sunt abrogate sau micşorate.
Porunca lui Dumnezeu asupra acestui subiect este clară şi indiscutabilă; El ne-a interzis categoric să lucrăm în ziua a şaptea. A pus-o
deoparte ca zi sfinţită pentru El însuşi. ( Testimonies for the Church
4:147 )
Înainte de a începe Sabatul, atât mintea, cât şi trupul trebuie să
fie retrase de la treburile lumeşti. Dumnezeu a pus Sabatul Său la
sfârşitul celor şase zile de lucru pentru ca oamenii sa se poată opri şi
să vadă ce au câştigat în cursul săptămânii în ce priveşte pregătirea
pentru împărăţia cea curată, care nu îngăduie nici unui călcător
de Lege să intre în ea. Ar trebui ca, în fiecare Sabat, să ne facem
[18] socoteala în sufletul nostru pentru a vedea dacă săptămâna care s-a
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terminat ne-a adus câştig sau pagubă spirituală. ( Testimonies for
the Church 6:356 )
Mi-a fost arătat cum întreg cerul îşi îndreaptă atenţia în ziua
Sabatului asupra acelora care respectă porunca a patra, îngerii şi-au
arătat interesul cel mai înalt în legătură cu această instituţie divină.
Aceia care îl sfinţesc pe Dumnezeu ca Domnul inimii lor, printr-o
strictă atitudine devoţională a minţii, care caută să valorifice într-un
mod optim orele sacre prin respectarea Sabatului şi să-L onoreze
pe Dumnezeu făcând din Sabat o desfătare, sunt binecuvântaţi în
mod special prin intermediul îngerilor, cu lumină, cu sănătate şi
cu o putere deosebită. Dar, pe de altă parte, îngerii îşi întorc faţa
de la aceia care nu apreciază sfinţenia zilei sacre a lui Dumnezeu
şi îndepărtează de la ei lumina şi puterea. Pe aceştia i-am văzut
împovăraţi, descurajaţi şi adesea trişti. Ei simţeau lipsa Spiritului lui
Dumnezeu. ( Testimonies for the Church 2:705; The Faith I Live By,
36 )
( ... ) Dumnezeu preţuieşte numai un serviciu făcut din iubire.
Dacă lipseşte aceasta, tot şirul ceremoniilor este pentru El o ofensă.
Tot aşa este şi cu Sabatul. El avea ca scop să-i aducă pe oameni
în legătură cu Dumnezeu; dar, dacă mintea era stăpânită de forme
obositoare, adevăratul rost al Sabatului era zădărnicit. Păzirea lui
exterioară era doar o batjocură. ( The Desire of Ages, 286 )
Mult mai multă sfinţenie este ataşată de Sabat decât îi este dată
de mulţi care se dau drept păzitori ai Sabatului. Domnul a fost foarte
mult dezonorat de către aceia care nu au ţinut Sabatul potrivit cu
porunca, nici în litera, nici în spiritul ei. El cheamă la o reformă în
ţinerea Sabatului. ( Testimonies for the Church 6:353 )
O păzire parţială a legii Sabatului nu este acceptată de Domnul
şi are un efect mai rău asupra minţii păcătoşilor decât dacă nu ai fi
făcut nici o mărturisire că eşti păzitor al Sabatului. Ei observa că
viaţa ta contrazice credinţa ta şi îşi pierd încrederea în creştinism. (
Testimonies for the Church 4:248 ) Mulţi se scuză pentru călcarea [19]
Sabatului, referindu-se la exemplul tău. Ei susţin că, dacă un om atât
de bun, care crede că ziua a şaptea este Sabatul, se poate angaja în
ocupaţii lumeşti în acea zi, când împrejurările par să o ceară, desigur
că şi ei pot face acelaşi lucru fără să fie condamnaţi. Multe suflete
se vor întâlni cu tine la judecată, prezentând influenţa ta ca scuza
pentru neascultarea lor de Legea lui Dumnezeu. Deşi aceasta nu va
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fi o scuză pentru păcatul lor, totuşi ea va spune ceva înfricoşător
împotriva ta. ( Testimonies for the Church 4:250 )
Nu toţi cei din poporul nostru este atent aşa cum ar trebui să fie
la ţinerea Sabatului. Bunul Dumnezeu să-i ajute să facă o reformă. (
Testimonies for the Church 7:123 )
( ... ) Ei trebuie ca, în mod special, să trezească şi celorlalţi membri ai familiei dorinţa de a merge la Casa de rugăciune. Trebuie să-şi
consacre timpul şi energia exercitiilor spirituale, astfel ca influenţa
divină, care planează asupra Sabatului, să-i poată însoţi în tot timpul
săptămânii. Dintre toate zilele săptămânii, nici una nu este atât de
favorabilă pentru cugetare şi simţăminte devoţionale ca Sabatul. (
[20] Testimonies for the Church 2:704 )

Capitolul 2 — Scopul Sabatului
Dumnezeu este îndurător. Cerinţele Sale sunt rezonabile, conforme cu bunătatea şi bunăvoinţa caracterului Său. Scopul Sabatului
era ca toată omenirea să poată fi câştigată. Omul n-a fost făcut ca să
se potrivească cu Sabatul, pentru ca Sabatul a fost făcut după crearea
omului, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lui. ( ... ) El a pus
deoparte acea zi pentru om, spre a se odihni de munca lui şi pentru
ca, privind la pământul de jos şi la cerurile de sus, să poată reflecta
că toate acestea le-a făcut Dumnezeu în şase zile, iar în a şaptea S-a
odihnit; şi ca, în timp ce privea la dovezile concrete ale nemărginitei
înţelepciuni a lui Dumnezeu, inima lui să poată fi umplută cu iubire
şi veneraţie pentru Făcătorul său. ( Testimonies for the Church 2:582
)
( ... ) Dacă foamea a fost o scuză pentru David în fapta sa de încălcare chiar a sfinţeniei Sanctuarului şi a fost considerat nevinovat,
cu cât mai mult era scuzabil gestul ucenicilor de a smulge spice şi de
a le mânca în ziua Sabatului. Domnul Isus i-a învăţat pe ucenici şi
pe duşmanii Săi că slujirea lui Dumnezeu este pe primul plan şi că,
dacă simţeau oboseală şi foame în timpul lucrării, era corect să-şi
îndeplinească nevoile omeneşti, chiar şi în ziua Sabatului. Această
instituţie sfântă nu a fost dată pentru a veni în opoziţie cu nevoile
oamenilor, aducând durere şi disconfort, în loc de binecuvântare.
„Sabatul a fost făcut pentru om“, ca să-i dea pace şi odihna şi să-i
reamintească de lucrarea Creatorului său. Sabatul nu a fost lăsat pentru a fi o povară apăsătoare. ( The Signs of the Times, 30 noiembrie
1876 ) ( ... ) In fiecare săptămână, Dumnezeu aduce Sabatul, pentru [21]
ca noi să ne putem odihni de. munca vremelnică şi să ne închinăm
înaintea Lui în locaşul Său. Domnul ne-a dat Cuvântul Său, ca să ne
fie o candelă pentru picioare şi o lumină pe cărare. ( The Signs of
[22]
the Times, 21 ianuarie 1886 )
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Capitolul 3 — Semnul creatiunii
La creaţiune, când l-a aşezat pe om pe pământ, Dumnezeu a
împărţit timpul în şapte perioade. Şase Ie-a dat omului pentru el,
să lucreze, iar una a rezervat-o pentru Sine. Odih-nindu-Se în ziua
a şaptea, El a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. De aceea, ziua a şaptea
este considerată ziua de odihnă a lui Dumnezeu şi trebuie respectată
ca aducere aminte a creatiunii Lui. ( The Signs of the Times, 28
februarie 1884 )
Când stelele dimineţii cântau împreună şi toţi fiii lui Dumnezeu
strigau de bucurie, Sabatul i-a fost dat omenirii, pentru ca să-şi amintească de faptul că Dumnezeu a creat lumea în şase zile. Domnul s-a
odihnit în a şaptea zi, a binecuvântat-o ca zi de odihnă şi Ie-a dat-o
fiinţelor pe care le-a creat, pentru ca ele să-şi amintească de El, ca
adevăratul şi viul Dumnezeu. ( SPTB, p/l )
( ... ) Primele şase zile ale fiecărei săptămâni sunt date omului, ca
el să lucreze, urmând exemplul Făcătorului său, care a fost angajat
la rându-l în lucrarea creatiunii. Dumnezeu a rezervat ziua a şaptea
pentru odihnă, în amintirea odihnei Lui din prima săptămână, după
ce a sfârşit lucrarea de creaţiune în şase zile. ( The Signs of the
Times, 20 martie 1879; Spiritual Gifts 3:90 )
„Adevăratul temei al închinării divine, nu numai acela din ziua a
şaptea, ci al întregii închinări, se găseşte în deosebirea dintre Creator
şi creaturile Sale. Acest fapt important nu se poate învechi niciodată
şi nu trebuie uitat niciodată“. ( J. N. Andrews, History of the Sabbath, cap. 27 ). întotdeauna trebuia păstrat acest adevăr în mintea
[23] oamenilor, că Dumnezeu a instituit Sabatul în Eden; şi câtă vreme
faptul că El este Creatorul nostru continuă să-fie motivul pentru care
să ne închinăm Lui, atâta vreme Sabatul va continua să fie semnul şi
memorialul Său. Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gândurile şi afecţiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator, ca obiect
al adorării şi al închinării, şi niciodată n-ar fi fost vreun închinător la
idoli, vreun ateu sau vreun necredincios. Păzirea Sabatului este un
semn al credincioşiei faţă de adevăratul Dumnezeu, „Acela care a
16
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făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor“. Urmează ca solia
ce porunceşte oamenilor să se închine lui Dumnezeu şi să păzească
poruncile Sale să ceară în mod deosebit să păzească porunca a patra.
( The Great Controversy, 437 )
Sabatul a fost instituit în Eden, ca un memorial al creaţiunii.
El îi conduce pe oameni direct la adevăratul Dumnezeu, Creatorul
cerurilor şi al pământului. în felul acesta, Sabatul constituie o barieră
puternică în calea idolatriei, a ateismului şi a necredincioşiei. Dacă
Sabatul ar fi fost păstrat întotdeauna, nici una dintre aceste rele nu
ar fi exista în lumea noastră. Ca o consecinţă, nu ar fi existat nici un
necredincios sau idolatru. ( The Signs of the Times, 14 septembrie
1882 )
Pentru că S-a odihnit în ziua de Sabat, „Dumnezeu a binecuvântat
şi a sfinţit ziua a şaptea“ şi a pus-o deoparte pentru o întrebuinţare
sfântă. Adam trebuia să o considere ca fiind o zi de odihnă. Sabatul
este memorialul lucrării de creaţiune şi, în felul acesta, este un semn
al puterii şi al dragostei lui Dumnezeu. Scriptura spune: „El a lăsat o
aducere-aminte a faptelor Lui minunate“. ( The Review and Herald,
18 August 1910 )
Dumnezeu i-a dat omului Sabatul ca aducere-aminte a creaţiunii. Domnul cerurilor nu-l va considera nevinovat pe acela care
ignoră poruncile Sale şi respectă alte porunci în locul lor. El îi va
răsplăti fiecăruia după faptele lui. ( The Review and Herald, April,
27 aprilie 1911 ) Prin respectarea Sabatului, israeliţii trebuiau să se [24]
deosebească de celelalte naţiuni, ca fiind închinători ai adevăratului
Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al pământului. Dumnezeu a aşezat
Sabatul ca o aducere-aminte a lucrării Sale creatoare, iar ziua în
care trebuia să fie comemorată nu a fost lăsată neprecizată. Nu omul
trebuia să aleagă o zi, ci a fost stabilită ziua în care Creatorul S-a
odihnit şi pe care a sfinţit-o. în această zi, Dumnezeu se apropie
de poporul Lui credincios, popor care iubeşte poruncile Sale. ( The
Signs of the Times, 17 ianuarie 1884 )
Cele Zece Porunci nu sunt orânduiri ceremoniale. Dumnezeu
ne-a dat Legea Sa, iar porunca a patra a Decalogului vorbeşte despre
Sabatul Său, ziua în care trebuie sa lăsăm deoparte preocupările
lumeşti, pentru a o cinsti ca pe un memorial al creaţiunii cerurilor
şi a pământului. Până la sfârşitul timpului, Legea va fi obligatorie
pentru toţi oamenii care locuiesc pe pământ. Instrucţiunile pe care
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Moise Ie-a dat copiilor lui Israel nu vin de la el, ci sunt de origine
divină. ( The Review and Herald, 15 mai 1890 )
( ... ) Adevăratul Sabat, dat omului ca memorial al creaţiunii, a
fost înlăturat din poziţia sa legitimă de porunca sacră a lui Dumnezeu,
iar în locui lui a fost instituit un sabat fals, care a fost înălţat şi
venerat. ( The Youth’s Instructor, 20 octombrie 1898 )
Porunca a patra, pe care Roma s-a străduit să o înlăture, este
singurul precept al Decalogului, care îl prezintă pe Dumnezeu drept
Creator al cerurilor şi al pământului, iar prin aceasta face distincţie
între adevăratul Dumnezeu şi idoli. Sabatul a fost instituit pentru a
comemora lucrarea creaţiunii şi pentru ca mintea oamenilor să fie
condusa la adevăratul Dumnezeu. Puterea creatoare a lui Dumnezeu
este prezentată pe parcursul Scripturii ca fiind dovada că Dumnezeul
lui Israel este superior idolilor păgâni. ( The Spirit of Prophecy 4:281;
[25] The Story of Redemption, 382 ) Sabatul, sfinţit şi binecuvântat de
Dumnezeu, a fost destinat să fie un mare memoria! al creaţiunii.
El trebuie să rămână neschimbat pentru totdeauna, „o piatră de
poticnire“, aşa cum a fost Domnul Hristos pentru, naţiunea iudaică.
Sabatul este testul de astăzi, aşa cum Domnul Isus a fost testul pentru
[26] poporul iudeu. ( The Signs of the Times, 19 decembrie 1900 )

Capitolul 4 — Semnul legământului
Copiii lui Israel trebuiau să păzească Sabatul de-a lungul tuturor
generaţiilor „ca pe un legământ veşnic“. Sabatul nu şi-a pierdut
însemnătatea. El continuă să fie un semn între Dumnezeu şi poporul
Lui şi va fi aşa pentru totdeauna. ( The Review and Herald, 4 August
1904 )
Nouă, ca şi lui Israel, Sabatul ne este dat ca „un legământ veşnic“.
Pentru aceia care respectă ziua Sa sfântă, Sabatul este un semn că
Dumnezeu îi recunoaşte ca popor ales. Sabatul este o garanţie ca
El va împlini faţa de ei legământul Său. Orice suflet care acceptă
semnul guvernării lui Dumnezeu se aşază sub legământul cel veşnic,
dumnezeiesc. El se prinde de lanţul de aur al ascultării, fiecare verigă
a acestui lanţ fiind o făgăduinţă. ( Testimonies for the Church 6:350
)
Sabatul este o agrafă de aur care îl uneşte pe Dumnezeu cu
poporul Său. ( ... ) ( Testimonies for the Church 6:351 )
( ... ) Domnul Hristos şi Tatăl, stând unul lângă altul pe munte,
într-o atmosferă solemnă, au rostit Cele Zece Porunci, plasând în
centrul Decalogului porunca Sabatului. Mereu şi mereu, Domnul
Ie-a spus oamenilor că, dacă vor respecta Sabatul, vor fi poporul
Său ales, dar, pentru că au refuzat mereu sa-l respecte, ei au avut
de înfruntat suferinţa şi ruşinea. De asemenea, Dumnezeu Ie-a spus
că Sabatul trebuie să fie un semn veşnic între El şi ei, pentru ca
ei să poată cunoaşte că El este Domnul Dumnezeul lor. Din acest
motiv, este de cea mai mare importanţa ca Sabatul sa fie înţeles
din perspectiva acestei porunci. ( Historical Sketches of the Foreign
Missions of the Seventh-day Adventists, 231 ) Numai porunca a patra [27]
din Cele Zece Porunci conţine sigiliul marelui Legiuitor, Creator al
cerului şi al pământului. Aceia care ascultă de porunca aceasta iau
asupra lor Numele Lui şi toate binecuvântările pe care le cuprinde
aceasta sunt ale lor. ( ... ) ( Testimonies for the Church 6:350 )
Aşadar, Sabatul este un semn între Dumnezeu şi poporul Său,
ziua Lui cea sfântă, dată omului ca acesta să se odihnească şi să
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mediteze asupra lucrurilor sfinte. Intenţia Sa a fost ca ziua a şaptea să
fie respectată pentru totdeauna, ca un legământ veşnic. Poporul Său
trebuie să considere Sabatul ca pe o comoară deosebită, un adevăr ce
trebuie păstrat cu grijă. ( The Signs of the Times, 1 februarie 1910 )
Sabatul trebuia să le amintească în mod continuu că ei erau
incluşi în legământul harului. „De-a lungul generaţiilor voastre“,
spune El, „Sabatul trebuie să fie semnul Meu, legământul Meu cu
voi, că Eu sunt Domnul care vă sfinţesc, că Eu v-am ales şi v-am
pus deoparte ca popor special al Meu. Dacă păstraţi Sabatul sfânt,
veţi mărturisi pentru toate naţiunile pământului că sunteţi poporul
Meu ales“. ( The Review and Herald, 28 octombrie 1902 )
( ... ) Îngerul nimicitor va cutreiera din nou ţara. Va trebui să
existe un semn pus asupra poporului lui Dumnezeu, şi acesta este
respectarea Sabatului Său sfânt. Nu trebuie să urmăm propria voinţă
sau judecată, măguîindu-ne singuri că Dumnezeu va accepta ideile
noastre. Dumnezeu ne va pune credinţa la încercare, dându-ne să
facem anumite lucruri, legate de mijlocirea Sa pentru noi. în dreptul
tuturor acelora care se supun voinţei Sale, făgăduinţele Lui vor fi
împlinite, dar toţi cei care îndrăznesc să se îndepărteze de învăţăturile
Lui pentru a urma o cale aleasă de ei înşişi vor pieri o dată cu cei
răi, când judecăţile iui Dumnezeu vor lovi pământul. ( Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists,
[28] 217 )

Capitolul 5 — Semnul despărţirii de lume
Cu privire la Israel, Domnul a declarat: „Un popor care să locuiască deoparte şi sa nu facă parte dintre neamuri“ ( Numeri 23, 9 ).
Şi nouă ni se aplică aceste cuvinte ca şi vechiului Israel. Poporul
lui Dumnezeu trebuie să rămână singur deoparte. Ţinerea Sabatului
zilei a şaptea urmează să fie un semn între ei şi Dumnezeu, arătând
că ei sunt un popor aparte, separat de lume prin obiceiuri şi practici.
Prin ei, Dumnezeu va lucra ca să adune din toate neamurile un popor
care să fie al Sau. ( Testimonies for the Church 7:109 )
Nimic nu-i distingea atât de mult pe iudei de naţiunile înconjurătoare, nimic nu-i evidenţia ca fiind adevăraţii închinători ai Creatorului, ca instituţia Sabatului. Respectarea lui era un semn vizibil
al legăturii lor cu Dumnezeu şi al separării de celelalte popoare.
Toate ocupaţiile obişnuite pentru viaţa şi câştigul pământesc erau
interzise în ziua a şaptea. Conform poruncii a patra, Sabatul era
dedicat odihnei şi închinării religioase. Orice angajament pământesc
trebuia să fie întrerupt, dar faptele de milă şi de caritate erau în acord
cu scopul lui Dumnezeu. Ele nu trebuiau limitate de timp sau de
spaţiu. A-i alina pe cei suferinzi, a le uşura suferinţa constituie fapte
ale dragostei, care onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. ( The Spirit
of Prophecy 2:193; The Signs of the Times, 30 noiembrie 1876 )
( ... ) După cum Sabatul, era un semn care îl distingea pe Israel
când a ieşit din Egipt pentru a intra în Canaanul pământesc, la fel, el
este un semn care îl distinge astăzi pe poporul lui Dumnezeu când
iese din lume pentru a intra în odihnă cerească. Sabatul este un semn [29]
care există între Dumnezeu şi copiii Săi, un semn că ei onorează
Legea Lui. El face distincţie între supuşii Săi credincioşi şi cei care
calcă Legea. ( Testimonies for the Church 6:349 )
Linia de demarcaţie dintre poporul nostru şi lume trebuie sa
fie întotdeauna păstrată clar, astfel încât să nu fie greşit înţeleasă.
Platforma noastră este Legea iui Dumnezeu, în care ni se cere să
păzim Sabatul; deoarece, după cum e clar arătat în capitolul 31 din
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Exod, ţinerea Sabatului este un semn între Dumnezeu şi poporul
Său. ( ... ) ( Testimonies for the Church 7:122 )
Sabatul trebuia să fie un semn veşnic între Dumnezeu şi poporul Său. Toţi cei care păzesc Sabatul arată prin acest fapt că sunt
închinători ai viului Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al pământului.
Atâta timp cât pe pământ va exista un popor care îi slujeşte lui Dumnezeu, Sabatul trebuie să rămână semnul dintre El şi poporul Sau.
( Spiritual Gifts 3:267; The Spirit of Prophecy 1:237; The Story of
Redemption, 141 )
Sabatul este semnul relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul Sau —
un semn că ei sunt supuşii Săi ascultători, că păzesc Legea sfântă.
Păzirea Sabatului este mijlocul destinat de Dumnezeu pentru a păstra
cunoştinţa despre El şi pentru a face deosebire între supuşii Lui loiali
şi călcătorii legii Sale. ( Special Testimonies seria B 6, p. 1; Counsels
on Health, 358 )
( ... ) Pentru toate naţiunile, neamurile şi limbile noi trebuie
să dăm mărturie că suntem un popor care îl iubeşte pe Dumnezeu
şi se teme de El, un popor care sfinţeşte ziua a şaptea — semnul
dintre Dumnezeu şi copiii Săi ascultători, semnul că El este Cel care
îi sfinţeşte. Prin urmare, trebuie să arătăm cât se poate de clar că
avem credinţa deplină că Domnul vine în curând pe norii cerurilor. (
Counsels on Health, 237; Battle Creek Letters, 53; Our High Calling,
[30] 345; The Review and Herald, 4 August 1904 ) Mă rog ca fraţii mei
să-şi dea seama cât de mult înseamnă pentru noi mesajul îngerului
al treilea şi că respectarea adevăratului Sabat trebuie să fie semnul
care face deosebirea între cei care îi slujesc lui Dumnezeu şi cei
care nu îi slujesc. Toţi cei ce au aţipit sau sunt indiferenţi să se
trezească! Suntem chemaţi să fim sfinţi şi trebuie să evităm cu grijă
să lăsăm impresia că nu este aşa de important dacă păstrăm sau nu
particularităţile credinţei noastre. ( ... ) ( Counsels on Health, 238;
Battle Creek Letters, 53; The Review and Herald, 4 August 1904 )
( ... ) Ştim că binecuvântarea lui Dumnezeu nu se poate revărsa
asupra bisericii Sale dacă nu va avea loc o reformă în acest punct
important- Sabatul. Cei care au poziţii de răspundere trebuie să fie
foarte atenţi, aşa încât, prin cuvintele şi exemplul lor, să conducă
poporul la puncte de vedere şi practici corecte. Să fie siguri că
nu diminuează în nici un fel importanţa cererilor lui Dumnezeu.
Deoarece porunca a patra este neglijată într-o măsură atât de mare,
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trebuie să fim mult mai serioşi şi mai hotărâţi în străduinţa de a
onora preceptele Legii lui Dumnezeu. Noi trebuie să vestim lumii
solia îngerului al treilea. Dumnezeu are un test pentru noi, iar, dacă
noi atingem standardul, vorn fi un popor deosebit. ( ... ) ( Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists,
215 )
Când respectăm Sabatul, să ne aducem aminte că el este semnul
pe care Dumnezeu i l-a dat omului pentru a-i arăta că este primit
prin Hristos şi că, daca este ascultător, va putea să intre în cetatea
lui Dumnezeu şi să mănânce din fructele pomului vieţii. Dacă ne
abţinem de la orice lucrare în ziua a şaptea, noi mărturisim lumii
că suntem de partea lui Dumnezeu şi că ne străduim să trăim în
perfectă conformitate cu poruncile Sale. Prin aceasta, recunoaştem
suveranitatea lui Dumnezeu care a făcut lumea în şase zile şi în a
şaptea S-a odihnit. ( Our High Calling, 343; The Southern Work,
8 ianuarie 1907; The Review and Herald, 28 octombrie 1902 ) ( ... [31]
) Sabatul este marea linie de demarcaţie, iar respectarea lui ne va
separa de lume. Ca popor deosebit al lui Dumnezeu, noi nu trebuie
sa considerăm că, pentru a avea influenţă în lume, este necesar să ne
declaram dependenţa de oamenii care încalcă Legea lui Dumnezeu.
Puterea noastră vine de la Dumnezeu. El este răsplata noastră cea
mare. El este gata să ne dea privilegii mai presus de toate avantajele
pe care le-am putea primi de la oamenii lumeşti, prin asocierea
cu aceia care nu recunosc Legea lui Dumnezeu. ( The Paulson
Collection of Ellen G. White Letters, 270 )
Sabatul este semnul iui Dumnezeu, semnul Legii Sale ( Isaia 8,
16 ), semnul autorităţii şi al puterii lui Dumnezeu. Este un semn
prin care putem cunoaşte că El este Dumnezeu şi, de aceea, pe bună
dreptate, se spune că trebuie pus pe frunte. Despre închinătorii fiarei
( Apocalipsa 13 ) se spune că vor primi semnul ei pe frunte sau
pe mână. Aşa cum fruntea reprezintă intelectul, mâna reprezintă
puterea, în acelaşi sens în care este menţionat în Psalmii 89, 48 —
„... îşi va scăpa El sufletul din mâna mormântului?“ O închinare
impusă nu este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu, de aceea, servii
Săi sunt sigilaţi doar pe frunte. Dar pentru puterile răului o astfel
de închinare este acceptabilă. Ea fost dorită întotdeauna de slujitorii
papei. Semnul, sau sigiliul, lui Dumnezeu este Sabatul Său, iar semnul fiarei este opusul acestuia, o contrafacere a Sabatului prin „ziua
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Soarelui“. Biblia afirmă, în Apocalipsa 14, 12-19, că aceia care nu
primesc semnul fiarei respectă poruncile lui Dumnezeu, iar Sabatul
este porunca a patra. Ei respectă Sabatul Domnului, de aceea au sigiliul Lui. Importanţa acestui semn este arătată prin faptul că porunca
a patra este singura din Lege care face deosebirea între Creator şi
zeii falşi. Poporul lui Dumnezeu va suferi persecuţia tocmai pentru
respectarea acestei părţi din Lege. Dar când mânia lui Dumnezeu
va veni asupra persecutorilor, care încearcă să forţeze primirea semnului fiarei, ei îşi vor da seama de importanţa Sabatului — sigiliul
[32] viului Dumnezeu. nezeu. Cei care au întors spatele poruncilor rostite
de Domnul, când vocea Sa a zguduit pământul, îşi vor mărturisi
greşeala fatală, dar numai atunci când vocea Lui va zgudui din nou
cerurile şi pământul. ( Conflict and Courage, 88, 691 )
Domnul este gata să pedepsească lumea pentru nedreptăţile ei.
El este gata să pedepsească organizaţiile religioase pentru respingerea luminii şi a adevărului care le-au fost date. Măreaţa solie a
celor trei îngeri trebuie să fie vestită omenirii. Aceasta trebuie să fie
lucrarea noastră prioritară. Cei care cred cu adevărat în Hristos se
vor conforma Legii lui lehova într-o manieră deschisă. Sabatul este
semnul dintre Dumnezeu şi poporul Său şi, prin respectarea lui, noi
trebuie să facem cunoscută conformarea noastră faţă de Legea lui
Dumnezeu. El trebuie să fie semnul care face deosebirea între poporul ales al lui Dumnezeu şi lume. Credincioşia faţă de Dumnezeu
înseamnă mult. Aceasta implică reforma sănătăţii, acceptarea unei
diete simple şi a cumpătării în toate lucrurile. ( ... ) Doar cei care au
fost instruiţi în cunoaşterea şi temerea de Dumnezeu trebuie să fie
aleşi să poarte responsabilităţi. Cei care au cunoscut de mult timp
adevărul, dar care nu pot face încă distincţia între principiile curate
ale neprihănirii şi principiile răului, a căror înţelegere a dreptăţii,
a îndurării şi a dragostei lui Dumnezeu este confuză, trebuie să fie
[33] degrevaţi de responsabilităţi. ( The Kress Collection, 105 )

Capitolul 6 — Pregătirea pentru Sabat
Este cea mai mare încumetare ca omul muritor să îndrăznească să
facă compromis cu Cel Atotputernic pentru a-şi asigura măruntele şi
vremelnicele lui interese. Este tot atât de grav a călca Legea, folosind
ocazional Sabatul pentru ocupaţii vremelnice, ca a-l respinge în
întregime; pentru că aceasta face ca poruncile Domnului sa fie păzite
în funcţie de avantaje sau dezavantaje. „Eu, Domnul, Dumnezeul
tău, sunt un Dumnezeu gelos“, a răsunat de pe Sinai. Nici ascultarea
parţială şi nici interesul împărţit nu sunt acceptate de El, care declară
că nelegiuirea părinţilor se va abate asupra copiilor până la al treilea
şi al patrulea neam al celor ce-L urăsc şi că Se va îndura până la
al miilea neam de cei care îl iubesc şi păzesc poruncile Lui. Nu
este un lucru mic să-l jefuieşti pe aproapele tău, şi mare este ruşinea
pentru cel găsit vinovat de o asemenea faptă; totuşi, cel care ar socoti
nedemn să-şi înşele semenul vrea să jefuiască fără ruşine pe Tatăl
său ceresc de timpul pe care El l-a binecuvântat şi l-a pus deoparte
pentru un scop special. ( Testimonies for the Church 4:249 )
Nimeni nu trebuie să-şi permită ca, de-a lungul săptămânii, să
ajungă atât de absorbit de interesele vremelnice şi atât de epuizat de
eforturile pentru câştig pământesc, încât, în Sabat, să nu mai aibă
putere sau energie pentru a-l sluji lui Dumnezeu. Când nu suntem în
stare să ne închinăm Lui în ziua sfântă, noi îl jefuim pe Dumnezeu.
în acelaşi timp, ne jefuim şi pe noi înşine, pentru că avem nevoie de
entuziasmul şi de căldura părtăşiei cu fraţii, precum şi de puterea
câştigată din înţelepciunea şi experienţa altor creştini. ( The Review
and Herald, 13 iunie 1882 ) Domnul nu este mai puţin interesat [34]
de Sabat acum decât a fost atunci când Ie-a dat copiilor lui Israel
îndrumări speciale. El Ie-a cerut ca, în ziua a şasea, ziua de pregătire
pentru odihna Sabatului, să coacă ce trebuia copt şi să fiarbă ce
trebuia fiert. Cei care neglijează să facă pregătirea necesară pentru
Sabat în ziua a şasea calea porunca a patra şi Legea lui Dumnezeu.
în învăţăturile Sale către israeliţi, Dumnezeu a interzis fiertul şi
coptul în Sabat. Această interdicţie trebuie să fie considerată de toţi
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păzitorii Sabatului o poruncă solemnă, dată de Dumnezeu. ( The
Signs of the Times, 15 aprilie 1880 )
Părinţi, cercetaţi Scripturile! Nu fiţi doar ascultători, ci şi împlinitori ai Cuvântului! Ridicaţi-vă la înălţimea standardelor lui
Dumnezeu în educarea copiilor voştri. ( ... ) Aceştia să vadă că vă
pregătiţi pentru Sabat în timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii.
Toate pregătirile sa fie făcute în cele şase zile lucrătoare, iar masa
pentru ziua de Sabat să fie gătită în ziua pregătirii. Daca faceţi din
aceasta o regulă, veţi putea împlini toate acestea. Porunca este: „Coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert astăzi, pentru că mâine
este ziua de odihnă, sfântul Sabat“. Ziua de odihnă nu trebuie să fie
dedicată preparării hranei, căutării de plăceri sau treburilor lumeşti.
Explicaţi-le copiilor scopul muncii voastre şi îngăduiţi-le să vă ajute
în pregătirea pentru Sabat, conform poruncii, îndrumaţi-i pe copiii
voştri să considere ziua de Sabat o desfătare, ziua cea mai aleasă,
sfântă şi deosebită. Nu vă permiteţi să petreceţi orele preţioase ale
Sabatului în pat. Capii familiei trebuie să dea exemplu, trezindu-se
devreme. ( Lake Union Herald, 14 aprilie 1909 )
Nu trebuie să îngăduim ca mintea noastră să fie preocupată cu
privire la ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca.
Trebuie să ne pregătim pentru Sabat. Hainele pe care le vom purta
în acea zi trebuie aranjate. Pantofii să nu fie lăsaţi nedaţi cu cremă
şi nelustruiţi până în ziua de Sabat. Voi îl dezonoraţi pe Dumnezeu
[35] făcând aceasta în Sabat. Cât de uşor se poate strecura nepăsarea în
pregătirea pentru Sabat! ( The Review and Herald, 8 iunie 1897 )
( ... ) Sabatul nu trebuie folosit pentru repararea hainelor, pentru
gătitul mâncării, pentru căutarea de plăceri sau pentru oricare altă
ocupaţie lumească. înainte de apusul soarelui trebuie lăsate deoparte
toate preocupările lumeşti, iar toate ziarele şi revistele lumeşti trebuie
îndepărtate. Părinţilor, explicaţi lucrarea voastră, precum şi scopurile
ei, copiilor voştri şi puneţi-i sa ia parte la pregătirea pentru păzirea
Sabatului potrivit cu porunca. ( Testimonies for the Church 6:355 )
Deşi pregătirea pentru Sabat trebuie să se facă în tot cursul
săptămânii, vinerea trebuie să fie ziua specială pentru pregătire,
Prin Moise, Domnul Ie-a spus copiilor lui Israel: „Mâine este ziua
de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt,
fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce
va rămâne!“ ( ... ) ( Exodul 16, 23; Numeri 11, 8 ) Ei aveau ceva
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de făcut pentru a prepara pâinea trimisă din cer copiilor lui Israel (
... ) Domnul Ie-a spus că lucrarea aceasta trebuie făcută vinerea, în
ziua de pregătire. Prin aceasta ei au fost probaţi. Dumnezeu dorea să
vadă daca ei vor sfinţi sau nu Sabatul. ( Testimonies for the Church
6:354 )
Atunci când ne aducem aminte în felul acesta de Sabat, nu se
va îngădui ca cele trecătoare să se întindă peste cele spirituale. Nici
o îndatorire care aparţine celor şase zile de lucru nu va fi lăsată
pe seama Sabatului. În cursul săptămânii, energiile noastre nu vor
fi istovite în lucrări trecătoare, aşa ca, în ziua în care Domnul S-a
odihnit, noi să fim prea obosiţi pentru ne consacra în slujba Lui. (
Testimonies for the Church 6:354 )
Atunci când începe Sabatul, trebuie sa punem pază asupra noastră, asupra faptelor noastre şi a cuvintelor noastre, ca să nu-L jefuim
pe Dumnezeu prin însuşirea, pentru propriul interes, a timpului care
este în întregime al Lui. Noi înşine şi copiii noştri nu trebuie să [36]
facem nici un fel de muncă pentru supravieţuirea noastră sau orice
ar fi putut fi făcut în cele şase zile de lucru. Vineri este ziua dedicată
pregătirii. În această zi, timpul poate fi dedicat pregătirilor necesare
pentru Sabat, dar şi gândurilor şi discuţiilor despre el. Nimic din
ceea ce în faţa Cerului va fi privit ca o călcare a sfântului Sabat nu
trebuie spus sau făcut în Sabat. ( ... ) ( Testimonies for the Church
2:702 )
Vinerea, pregătirea pentru Sabat să fie terminată. Vedeţi ca toată
îmbrăcămintea să fie pregătită şi toată pregătirea hranei să fie gata.
Ghetele să fie lustruite şi baia să fie făcută. Este cu putinţă a face
lucrul acesta. Dacă faceţi din lucrul acesta o regulă, puteţi realiza
toate acestea. ( ... ) ( Testimonies for the Church 6:355 )
Călcarea poruncii a patra nu se limitează doar la pregătirea hranei. Mulţi nepăsători amâna lustruirea ghetelor şi bărbieritul până
după începerea Sabatului. Aceasta nu trebuie să se întâmple. Dacă ei
neglijează să facă aceste activităţi în timpul zilelor lucratoare, atunci,
din respect faţă de timpul sfânt al lui Dumnezeu, ar trebui să rămână
nebărbieriţi şi cu ghetele nelustruite până când Sabatul va fi trecut.
Poate ca aceasta le va stimula memoria şi-i va face mult mai atenţi
să-şi facă lucrul în timpul celor şase zile lucrătoare. ( The Signs of
the Times, 25 mai 1882)
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Voi trebuie să apăraţi cu gelozie graniţele Sabatului. Aduce-ţi-vă
aminte că fiecare moment este un timp sfânt şi consacrat. Ori de
câte ori este cu putinţă, cei care au personal în slujba lor ar trebui
sa le dea lucrătorilor lor liber în orele de vineri, de la prânz până
la începutul Sabatului. Daţi-le timp de pregătire, pentru ca ei sa
poată întâmpina ziua Domnului cu mintea liniştită. Printr-un astfel
de procedeu, voi nu veţi suferi nici o pagubă, nici chiar în cele
trecătoare. (Testimonies for the Church, 356)
Mai este şi o altă lucrare ce trebuie să primească atenţie în
ziua pregătirii. în ziua aceasta, trebuie îndepărtate orice neînţelegeri
[37] dintre fraţi, fie în familie, fie în biserică. Orice amărăciune, mânie şi
răutate să fie alungate din suflet. Cu un spirit umil, „mărturisiţi-vă
păcatele unii altora şi rugati-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi“
(Iacov 5,16). (Testimonies for the Church 6:3)
Când se ivesc probleme printre membrii bisericii, ele trebuie să
fie rezolvate înainte de a veni Sabatul. Aceasta este datoria creştinească a fiecărui membru al bisericii. (The Review and Herald, 21
iulie 1904)
Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune pentru
a studia din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a cânta şi a se ruga. E
nevoie şi aici de reformă, deoarece mulţi au fost neglijenţi. Avem
nevoie de a ne mărturisi lui Dumnezeu şi unul altuia. Trebuie să
începem din nou să facem planuri speciale pentru ca fiecare membru
al familiei să poată fi pregătit să cinstească ziua pe care Dumnezeu
a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. (Testimonies for the Church 6:356)
Sfinţiţi Sabatul, indiferent de sacrificiul pe care vi-l cere această
hotărâre. Nu vă permiteţi şi nu permiteţi copiilor voştri să desconsidere ziua sfântă a lui Dumnezeu. Aveţi în minte ziua sfântă a
Domnului pe tot parcursul săptămânii, pentru că această zi trebuie
închinată slujirii lui Dumnezeu. Nici o lucrare lumească nu trebuie
săvârşită în această zi, ci oamenii trebuie să se îngrijească în mod
deosebit de sufletul lor. (The Bible Echo, 13 februarie 1899)
Domnul declară: „îi voi slăvi pe cei ce Mă slăvesc“. Motivul
pentru care există atât de mulţi copii nefericiţi, egoişti şi nerecunoscători este că ei nu sunt educaţi să-L respecte pe Dumnezeu, să-L
iubească, să I se roage şi să sfinţească poruncile Lui. (...) în căminele
noastre este nevoie de educaţie creştină. Să aveţi în minte ziua sfântă
a Domnului pe tot parcursul săptămânii, pentru că această zi trebuie
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închinată slujirii lui Dumnezeu. Nici o lucrare lumească nu trebuie
săvârşită în această zi, ci oamenii trebuie să se îngrijească în mod
deosebit de sufletul lor. (Lake Union Herald, 7 aprilie 1909) Părinţi, [38]
cercetaţi Scripturile! Nu fiţi doar ascultători, ci şi împlinitori ai Cuvântului. Respectaţi standardul lui Dumnezeu în educarea copiilor
voştri. Ei trebuie să vadă că vă pregătiţi pentru Sabat încă din zilele
lucrătoare ale săptămânii. în cele şase zile lucrătoare să fie făcute
toate pregătirile, iar în ziua pregătirii să fie gătită toată mâncarea
pentru Sabat. Este posibil să faceţi aşa şi, dacă veţi face din aceasta
[39]
o regulă, veţi reuşi. (The Bible Echo, 13 februarie 1899)

Capitolul 7 — Munca în Sabat
Este ciudat că biserica s-a unit cu lumea pentru a aduce la îndeplinire o lucrare pe care Dumnezeu a interzis-o în mod special! Ei
sfidează poruncile lui Dumnezeu. Cât de teribile au fost consecinţele
nesupunerii în grădina Edenului, atunci când Adam şi Eva nu au
ascultat porunca lui Dumnezeu! Domnul pune astăzi la probă familia
omenească în acelaşi fel, aducând în atenţia oamenilor Sabatul, ziua
care este memorialul puterii creatoare a lui Dumnezeu. Omenirea
este astăzi testată prin porunca a patra, care vorbeşte despre Sabat ca
memorial al creaţiunii lui Dumnezeu. Mărturiseşte Dumnezeu prin
acest memorial înaintea lumii şi a Universului că El a făcut lumea în
şase zile şi că S-a odihnit în prima zi? Nu, ci în a şaptea. Aceleaşi
învăţături ne sunt date astăzi ca şi atunci când Dumnezeu a vorbit
poporului Israel, spunând: „Sfinţiţi Saba-tele Mele, pentru că ele
sunt un semn între Mine şi voi, din neam în neam“. (The Signs of
the Times, 18 iunie 1894)
Pedeapsa căzută asupra fiilor lui Aaron, pentru păcatul făptuit
prin depărtarea de poruncile lui Dumnezeu, trebuie să fie o avertizare pentru cei ce calcă porunca a patra a lui lehova, în care ni
se spune clar: „Şase zile să-ţi faci lucrul tău, dar ziua a şaptea este
Sabatul Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare în ea!“
Aproape toţi pretinşii urmaşi ai lui Hristos profanează ziua sfinţită
de Dumnezeu şi dată omului să o respecte drept memorial al odihnei Creatorului. Ei lucrează în timpul sfânt al lui Dumnezeu şi se
odihnesc în prima zi a săptămânii, onorând în felul acesta o zi de
[40] lucru obişnuita, o zi în care Dumnezeu nu S-a odihnit şi pe care nu a
binecuvântat-o. (The Signs of the Times, 8 iulie 1880)
În timpul rămânerii sale pe munte, Moise a primit instrucţiuni
pentru construirea sanctuarului, în care avea să se manifeste în mod
deosebit prezenţa divină. (...) Pentru a treia oară s-a amintit de
păzirea Sabatului. „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un
semn veşnic“, a declarat Domnul, „căci acesta va fi un semn după
care se va cunoaşte ca Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. Să ţineţi
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Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine va face vreo lucrare
în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său“ (Exodul 31,
17.13.14). (Patriarchs and Prophets, 313)
Se dăduseră îndrumări pentru ca de îndată sa se ridice un cort,
pentru a fi pus în slujba lui Dumnezeu; şi acum israeliţii puteau trage
concluzia că, întrucât scopul avut în vedere era slava lui Dumnezeu
şi întrucât marea lor nevoie era aceea a unui loc de închinare, ar fi
fost îndreptăţiţi să lucreze la construcţia aceasta în ziua Sabatului.
Pentru a-i feri de o asemenea greşeală, Ie-a fost dată avertizarea. Nici
chiar sfinţenia şi urgenţa acelei lucrări speciale pentru Dumnezeu nu
trebuia să-i facă să calce ziua Lui cea sfântă de odihnă. (Patriarchs
and Prophets, 314)
(...) Cu toate că lucrul la cortul întâlnirii trebuia să fie îndeplinit
cât mai repede, Sabatul nu trebuia folosit ca zi de lucru. Chiar dacă
lucrau la Casa Domnului, ei trebuiau să respecte ziua de odihnă a
lui Dumnezeu. Mare este gelozia lui Dumnezeu pentru slava memorialului creaţiunii Sale. (The Southern Work, 8 ianuarie 1907)
Israeliţii nu trebuiau să lucreze în nici un caz în Sabat. Porunca
divina era: „Şase zile să lucrezi, să-ţi faci lucrul tău, dar ziua a
şaptea este ziua de odihnă. Să te odihneşti chiar în vremea aratului şi
seceratului.“ în cele mai ocupate perioade ale anului, când fructele
şi cerealele trebuiau să fie puse la adăpost, ei nu trebuiau să încalce
timpul sfânt. Ei trebuiau să-şi amintească faptul că binecuvântările [41]
trecătoare vin din mâna generoasă a Creatorului lor, iar El putea
să le înmulţească sau să le scadă în funcţie de credincioşia sau
necredincioşia lor în slujirea Lui. (The Signs of the Times, 13 mai
1886)
Religia pe care o mărturiseşti te obligă să foloseşti timpul celor
şase zile de lucru, dar şi să fii prezent la serviciile divii din Sabat.
Dar tu nu eşti harnic în lucrul tău. Laşi să treacă ore, zile şi chiar
săptămâni fără să realizezi nimic. Cea mai bună predică pe care o
poţi prezenta înaintea oamenilor este să arăţi o reformă categorică
în viaţa ta şi să porţi de grijă familiei tale. Apostolul spune: „Dacă
nu poartă cineva de grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a
lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios“. (Counsels
on Stewardship, 253)
Am primit scrisori de la câteva persoane care îmi cereau să le
scriu despre felul în care trebuie respectat Sabatul. Subiectul acesta
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este descoperit clar, explicit în Biblie. Nu ar trebui să lăsăm ca
lucrarea celor şase zile să rămână de făcut în Sabat. Prin Moise,
Domnul Ie-a spus copiilor lui Israel: „Mâine este ziua de odihnă,
Sabatul Domnului, coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert
şi păstraţi ce va rămâne până mâine dimineaţă“. (The Bible Echo,
13 februarie 1899)
Dumnezeu cere ca ziua Sa cea sfântă să fie păzită cu sfinţenie
astăzi, ca şi pe timpul poporului Israel. Porunca dată poporului evreu
ar trebui privită de toţi creştinii ca o poruncă a lui lehova adresată
lor. (...) Ziua dinaintea Sabatului trebuie să fie o zi de pregătire, în
care totul să fie gata pentru orele ei sfinte. în nici un caz nu trebuie să
se îngăduie ca treburile noastre să fie puse mai presus de acest timp
sfânt. (...) Mulţi amână neglijenţi până la începutul Sabatului lucruri
mici care ar fi putut fi făcute în ziua pregătirii. Aceasta nu trebuie să
se întâmple. Lucrarea neglijată până la începutul Sabatului trebuie
[42] să rămână nefăcută până după trecerea lui. Acest mod de a lucra
poate să ajute memoria celor neglijenţi şi să-i facă atenţi să-şi facă
lucrul lor în cele şase zile de lucru. (Patriarchs and Prophets, 296)
(...) Aceia care consacră în mod regulat Sabatele lor scrisului
sau muncii, nefăcând nici o schimbare specială, îşi vătăma propriile
suflete şi dau altora un exemplu care nu merită sa fie imitat şi nu-L
cinstesc pe Dumnezeu. (Testimonies for the Church 4:539)
Mi-a fost arătat că există prea multă neglijenţă în privinţa păzirii
Sabatului. Nu există acea dispoziţie de a îndeplini datoriile lumeşti în
cadrul celor şase zile lucrătoare, pe care Dumnezeu Ie-a dat omului,
şi grija de a nu călca nici măcar o singură oră din timpul sfânt,
pe care Dumnezeu L-a pus deoparte pentru El însuşi. Nu există
nici o lucrare care să fie atât de importantă pentru om, încât săl facă să calce porunca a patra a lui lehova. Sunt cazuri în care
Domnul Hristos a îngăduit să se facă ceva în Sabat, atunci când
este vorba de salvarea vieţii oamenilor şi animalelor. însă, daca
încălcăm litera poruncii a patra în folosul nostru, pentru un avantaj
financiar, noi ajungem călcători ai Sabatului şi suntem vinovaţi
de călcarea tuturor poruncilor, căci, dacă greşim într-una singură,
ne facem vinovaţi de toate. Dacă pentru bogăţie călcăm porunca
expresă a lui lehova, cum dovedim noi că îndeplinim porunca de
a ne opri piciorul în ziua Sabatului? Unde punem noi limitările?
Dacă păcătuim într-un lucru mic şi socotim ca nu facem cine ştie
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ce păcat, conştiinţa se împietreşte, simţurile se tocesc, până când
putem ajunge chiar mai departe, muncind din ce în ce mai mult în
Sabat, între timp, amăgindu-ne că suntem păzitori ai Sabatului, când,
potrivit cu standardul lui Hristos, noi călcăm toate poruncile sfinte
ale lui Dumnezeu. Păzitorii Sabatului greşesc în această privinţă;
însă Dumnezeu vorbeşte foarte clar şi toţi aceia care consideră că
pot câştiga astfel ceva timp şi anumite foloase, încălcând într-o mică
măsură timpul care aparţine Domnului, vor avea de pierdut, mai
curând sau mai târziu. (...) (Testimonies For The Church 1:531) [43]
Împrejurările nu vor îndreptăţi pe nimeni care lucrează în Sabat de
dragul unui profit lumesc. Dacă Dumnezeu scuză un om, El îi poate
scuza pe toţi. De ce să nu poată fratele L, care este om sărac, să
lucreze în Sabat spre a câştiga bani pentru trai, când făcând aşa ar
putea fi în stare să-şi întreţină mai bine familia? De ce nu ar putea
alţi fraţi sau noi toţi să păzim Sabatul numai când ne convine sa
facem astfel? Clasul de pe Sinai răspunde: „Să lucrezi şase zile şi
să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată
Domnului, Dumnezeului tău.“ (Testimonies for the Church 4:251)
(...) Bolnavii şi suferinzii cer grijă şi atenţie chiar şi în ziua de
Sabat, ca şi în celelalte zile ale săptămânii. Pentru confortul lor,
poate fi necesar să se prepare hrană şi băuturi calde. In asemenea
circumstanţe, nu este o încălcare a poruncii a patra să-t facem să
se simtă cât mai bine. Marele Legiuitor este atât Dumnezeul milei,
cât şi al dreptăţii. (The Signs of the Times, April, 15 aprilie 1880;
Spiritual Gifts 3:254)
(...) Actele de milă şi absolută necesitate sunt îngăduite în ziua
Sabatului, bolnavii şi cei în suferinţă trebuie să fie întotdeauna îngrijiţi; dar lucrul care nu este necesar trebuie să fie cu stricteţe evitat.
(...) (Patriarchs and Prophets, 307)
Am fost foarte încântată de posibilitatea de a vizita acest loc şi
de a face cunoştinţă cu fraţii noştri germani. (...) Un mare număr
de persoane care nu aveau credinţa noastră participau la întâlniri.
Unii dintre ei simpatizau cu noi şi erau convinşi de valabilitatea
Sabatului, dar poziţia lor ca oameni de afaceri era o piedică în calea
acceptării adevărului. Sabatul este o cruce grea. Cei care o poartă
aici, în Europa, cunosc, în general, cât este de grea. Pierderea locului
de muncă îi înspăimântă. Sunt atât de mulţi care nu-şi găsesc un loc
de muncă şi ajung înfometaţi şi aproape dezbrăcaţi! Când cineva
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este concediat, mulţi sunt gata sa-i ia locul. De aceea e nevoie de
[44] o credinţă puternică şi de principii ferme, ca să stea tari pentru
adevăr. Aceasta înseamnă să ridici şi să duci o cruce grea, călcând
pe urmele lui Isus/ Răscumpărătorul lumii. (The Review and Herald,
27 septembrie 1887)
Un frate, care împreună cu soţia a acceptat de curând adevărul,
este un foarte bun tâmplar. El şi-a exprimat credinţa înaintea patronului său, spunând că el nu poate lucra în ziua a şaptea. în loc să fie
concediat, aşa cum se temuse, a fost păstrat în funcţie şi i s-a permis
să păzească Sabatul. în orice afacere sau profesie, întotdeauna merită
să fim meticuloşi, să facem tot ce putem mai bine, să învăţăm şi să
ne dezvoltăm continuu. Cei procedează aşa vor fi păstraţi de patronii
lor, pe când alţii, mai puţin capabili şi mai puţin eficienţi, vor fi
concediaţi. în general, cei credincioşi şi meticuloşi în afacerile lor
vor avea aceeaşi conduită şi în viaţa religioasă. (The Review and
Herald, 26 octombrie 1886)
Oamenii pot spune: „Aş respecta Legea lui Dumnezeu dacă ar
fi convenabil pentru mine şi nu mi-ar afecta afacerile. Dar, dacă
trebuie să respect Sabatul poruncii a patra, m-aş ruina, aş ajunge
sărac.“ Domnul slavei S-a făcut sărac pentru binele nostru, ca noi
să fim îmbogăţiţi prin sărăcia Lui. Hristos a plătit un preţ nespus
de mare pentru răscumpărarea omenirii, ca să ne poată purifica şi
înnobila şi să facă din noi fii si fiice ale lui Dumnezeu. (The Signs
of the Times, 21 iulie 1887)
Sfinţiţi Sabatul, indiferent de sacrificiul pe care trebuie să-l faceţi.
Nu va permiteţi vouă, nici copiilor voştri să dezonoreze ziua sfântă a
lui Dumnezeu. Aduceţi-vă aminte de ziua Sabatului pe tot parcursul
săptămânii, pentru ca această zi trebuie să fie consacrată slujirii
lui Dumnezeu. Deşi nici o lucrare lumească nu trebuie săvârşită
în această zi, oamenii trebuie sa se îngrijească în mod deosebit
[45] de sufletul lor. (The Bible Echo, 13 februarie 1899) Frate K., tu
recunoşti cerinţele lui Dumnezeu de a păzi Sabatul, dar faptele tale
nu sunt în armonie cu declaraţia ta de credinţă. Laşi influenţa ta
de partea celor necredincioşi în aşa măsură, încât calci Legea lui
Dumnezeu. Când împrejurările vremelnice par să-ţi ceară atenţie, tu
calci porunca a patra fără nici o remuşcare. Faci din păzirea Legii lui
Dumnezeu o problemă de avantaj, ascultând sau neascultând, după
cum îţi indică ocupaţia sau înclinaţia ta. Aceasta nu este cinstirea
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Sabatului ca instituţie sacră. Tu îl întristezi pe Duhul lui Dum-nezeu
şi îl dezonorezi pe Răscumpărătorul tău, urmând pe această cale
nesăbuită. (Testimonies for the Church 4:247)
Una dintre poruncile lui Dumnezeu spune: „Adu-ţi aminte de
ziua de Sabat ca s-o sfinţeşti“. (...) Când refuzaţi să închinaţi această
zi slujirii Lui şi să vă abţineţi de la munca voastră, voi îl jefuiţi pe
Dumnezeu. El a sfinţit ziua a şaptea, dar voi ignoraţi sfinţenia ei, iar
în felul acesta aruncaţi dispreţ asupra Dătătorului Legii. Dumnezeu
are încă răbdare cu voi. Decideţi-vă ca de acum încolo picioarele
voastre să meargă pe calea ascultării, întunericul care vă înconjoară
ca un nor gros va dispărea, iar lumina cerească va străluci asupra tuturor celor care doresc adevărul, indiferent cât ar costa. (The Review
[46]
and Herald, 29 iunie 1911)

Capitolul 8 — Frecventarea scolii în Sabat
Unii din poporul nostru şi-au trimis copiii la şcoală în ziua de
Sabat. Nu au fost forţaţi să facă aceasta, ci autorităţile şcolare au
obiectat că nu-i vor primi pe copii dacă aceştia nu participă la cursuri
în toate cele şase zile. în unele dintre aceste şcoli, elevii nu primesc
doar o instruire teoretică, ci sunt învăţaţi să execute diverse tipuri
de munci, iar copiii celor care pretind că sunt păzitori ai Legii au
fost trimişi la şcoală în Sabat. Unii părinţi au încercat să-şi justifice
fapta, citând cuvintele lui Hristos care spunea că este corect să faci
bine în Sabat. Dar acelaşi raţionament ar putea dovedi că oamenii
pot lucra în Sabat, deoarece trebuie să câştige pâinea pentru copiii
lor. Astfel, nu ar mai exista nici o limita, nici un hotar, care să arate
ce trebuie şi ce nu trebuie făcut. (Historical Sketches of the Foreign
Missions of the Seventh-day Adventists, 216)
Dacă aceşti scumpi fraţi ar fi avut o spiritualitate mai profundă,
dacă ar fi înţeles obligativitatea împlinirii cererii Legii lui Dumnezeu,
aşa cum ar trebui sa facem fiecare, ar fi ştiut care le este datoria şi nu
ar fi umblat în întuneric. A fost foarte greu pentru ei să înţeleagă cum
ar fi putut face altfel. Dar Dumnezeu nu ne cere părerea în legătură
cu poruncile Sale. El aşteaptă să le respectăm şi să-i învăţăm pe
copiii noştri aceste porunci. (...) (Historical Sketches of the Foreign
Missions of the Seventh-day Adventists, 216)
(...) Unii şi-au făcut studiile medicale şi au rămas credincioşi
principiului. Ei n-au mers la studii în Sabat şi au dovedit că oamenii
se pot pregăti pentru obligaţiile unui medic fără să dezamăgească
aşteptările acelora care le oferă mijloacele pentru a obţine o educaţie.
Asemenea lui Daniel, ei L-au onorat pe Dumnezeu, şi El i-a ocrotit.
[47] (...) (Testimonies for the Church 5:447) Fraţii noştri nu se pot aştepta
să aibă aprobarea lui Dumnezeu, în timp ce ei îşi pun copiii în
imposibilitatea de a respecta porunca a patra. Ar trebui să fie depuse
eforturi pentru obţinerea unor acorduri cu autorităţile, aşa încât fiii
şi fiicele lor să fie scutiţi de participarea la cursuri în ziua de Sabat.
Dacă aceasta nu se poate, atunci datoria lor este limpede: să asculte
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de cererile lui Dumnezeu, oricât i-ar costa. în unele locuri din Europa
Centrală s-au primit amenzi şi s-au dat pedepse cu închisoarea,
pentru că oamenii nu şi-au trimis copiii la şcoală în Sabat. într-un
loc, după ce un frate şi-a afirmat clar credinţa, un reprezentant al
legii a venit la uşa lui şi i-a forţat copiii să meargă la şcoală. în locul
cărţilor obişnuite de cursuri, părinţii le-au dat copiilor o Biblie, iar
timpul a fost petrecut în studiul Bibliei. Oriunde este posibil, poporul
nostru ar trebui să înfiinţeze şcoli proprii. Acolo unde nu putem face
aceasta, este necesar ca familia să se mute cât mai curând posibil întrun loc unde să poată respecta în libertate poruncile lui Dumnezeu.
(Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day
Adventists, 216)
Dacă părinţii le permit copiilor să primească o educaţie în şcolile
lumeşti şi fac din Sabat o zi obişnuită, atunci sigiliul lui Dumnezeu
nu va fi pus peste ei. Ei vor fi nimiciţi o dată cu lumea. Şi oare
sângele copiilor nu va fi cerut din mâna lor? Dacă noi îi învăţăm
cu credincioşie pe copiii noştri să respecte poruncile lui Dumnezeu,
aducându-i sub autoritatea părintească şi încre-dinţându-i lui Dumnezeu prin credinţă şi prin rugăciune, E! va lucra împreună cu noi, ne
va sprijini în eforturile noastre, pentru că aşa a făgăduit. (Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists,
[48]
217)

Capitolul 9 — Sabatul si afacerile
Ziua sfântă de Sabat a lui Dumnezeu nu trebuie folosită pentru a
obţine avantaje lumeşti. Dar pentru prea mulţi lumea este un idol.
Ei pun principiile lumii şi avantajele ei mai presus de Domnul,
Dumnezeul Oştirilor. Ei se închină banilor. înaintea universului
ceresc, înaintea lumilor necăzute şi înaintea oamenilor, ei arată că,
în ochii lor, câştigul este dumnezeul lor. Ei acceptă fabule inventate
pentru a-i întoarce pe oameni de la adevăr şi neprihănire. Alegând
lumea şi atracţiile ei, ei se despart de Dumnezeu. (The Review and
Herald, 13 iulie 1897)
Mi-a fost arătat că există prea multă neglijenţă în privinţa păzirii
Sabatului. Nu există acea dispoziţie de a îndeplini datoriile lumeşti
în cadrul celor şase zile lucrătoare pe care Dumnezeu Ie-a dat omului
şi grija de a nu călca nici măcar o singură oră din timpul sfânt, pe
care Dumnezeu L-a pus deoparte pentru El însuşi. Nu există nici o
lucrare care să fie atât de importantă pentru om, încât să-l facă să
calce porunca a patra a lui lehova. (...) (Testimonies For The Church
1:531)
Există mulţi pretinşi creştini care sunt egoişti şi lacomi şi se
iubesc pe ei mai mult decât pe Dumnezeu sau pe semenii lor. Adeseori, sunt chiar mai lacomi decât cei care nu au pretenţii de evlavie.
Ei apar în faţa lumii doar ca nişte oameni de afaceri, dornici de a
specula orice pentru câştigul lumesc. Ei nu sunt cunoscuţi ca nişte
creştini umili, devotaţi, sinceri şi gata de sacrificiu. Cele mai clare
învăţături ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt date la o parte în mod
deliberat în favoarea înţelepciunii şi a maximelor lumeşti. Ei spun:
[49] „Dumnezeu nu se aşteaptă ca noi să aplicam principiile stricte ale
credinţei în afacerile noastre. Afacerile sunt afaceri, iar religia este
religie, rezervată doar pentru biserică şi Sabat.“ (The Signs of the
Times, 3 iulie 1884)
Ocupaţiile noastre vremelnice trebuie să fie conduse după preceptele divine. Sabatul nu trebuie să fie adaptat pentru a veni în
întâmpinarea intereselor de afaceri ale oamenilor, ci relaţiile lor de
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afaceri trebuie aduse la nivelul standardului lui Dumnezeu. Dar dumnezeul acestei lumi a încurcat mintea multora în legătură cu acest
subiect. Ei au nevoie să vină în prezenţa divină şi să asculte vocea
Marelui EU SUNT. (The Signs of the Times, 13 mai 1886)
Aceia care nu sunt pe deplin convertiţi la adevăr lasă adesea ca
mintea lor să alerge liberă la afaceri lumeşti şi, cu toate ca pot să
se odihnească de munca fizică în Sabat, limba lor exprimă ceea ce
este în mintea lor; din cauza aceasta, au loc aceste discuţii despre
vite, recolte, pierderi şi câştiguri. Toate acestea constituie o călcare
a Sabatului. Dacă mintea aleargă după treburile lumeşti, limba va
descoperi acest lucru, pentru că din prisosul inimii vorbeşte gura.
(Testimonies for the Church 2:703)
Păziţi-vă gândul şi limba! Pe aceia care discută despre afacerile
lor şi fac planuri în Sabat, Dumnezeu îi consideră ca angajându-se
în ele. Nu trebuie să permitem minţii noastre să se ocupe cu lucrurile pământeşti, ca să nu profanăm sfinţenia Sabatului. (Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists,
218)
În toata Biblia găsim îndemnuri repetate cu privire la respectarea
plină de grijă a Sabatului, iar Dumnezeu a afirmat clar că aceia
care calea în mod constant Sabatul nu vor prospera. Cel care i-a dat
omului şase zile în care să muncească pentru a-şi câştiga traiul a pus
deoparte o singură zi pentru Sine. El priveşte cu indignare la toţi
cei care folosesc oricât de puţin timp din această zi pentru propriile
afaceri. Există unii care se ocupă de afacerile lor în Sabat, până acolo
încât scriu scrisori de afaceri, chiar încasează venituri, plătesc facturi [50]
şi îşi fac socotelile în Sabat. Ochii lui Dumnezeu sunt asupra lor şi,
deşi ei pot părea că prosperă pentru un timp, cu siguranţă vor suferi
pedeapsa Lui. Rostind doar un Cuvânt, El poate risipi mai iute decât
pot ei să adune. Prin foc, inundaţie, furtuni sau cutremur, El îi poate
face să piardă tot ce au câştigat, călcând Sabatul. (The Signs of the
Times, 8 aprilie 1886; The Review and Herald, 13 noiembrie 1888)
(...) În nici un caz nu trebuie să îngăduim ca poverile şi tranzacţiile de afaceri să ne abată mintea de la Sabatul Domnului pe care I-a
sfinţit El. Nici nu trebuie să îngăduim ca mintea noastră să stăruie
asupra lucrurilor cu un caracter lumesc. (...) (Testimonies for the
Church 2:583)

40

Mărturii despre Sabat

În general, poporul nostru nu a păstrat Sabatul în locul de cinste intenţionat de Dumnezeu. Lumea este instrumentul care cerne
biserica şi pune la încercare sinceritatea fiecărui membru. Lumea
prezintă ispite care, o dată acceptate, fac în aşa fel încât viaţa credinciosului să nu mai fie în armonie cu mărturisirea lui de credinţă.
Unii dintre fraţii noştri angajaţi în afaceri nu ţin Sabatul conform
poruncii. Unii chiar au intrat în parteneriat cu necredincioşii, iar
influenţa acestor călcători ai Sabatului şi-a spus cuvântul. Alţii au
fost atât de orbiţi, încât nu au putut discerne pericolul unei asemenea legături, iar acest fapt face pericolul să fie cu atât mai mare. în
timp ce unul dintre parteneri susţine că păzeşte Sabatul, celălalt,
cu lucratorii angajaţi, continuă afacerile firmei. Păzitorul Sabatului,
deşi fizic nu este angajat în muncă, nu poate să nu se gândească ia
afaceri. Chiar dacă încearcă să respecte Sabatul, el nu-l respectă.
Domnul îl consideră un călcător al Sabatului. (Historical Sketches
of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 215)
Unii dintre cei care pretind că sunt de partea Legii lui lehova profanează Sabatul într-o asemenea măsură, încât încheie parteneriate
[51] cu aceia care nu au nici un respect pentru Sabat. Pretinşii păzitori
ai Sabatului îşi pot înceta munca în ziua a şaptea, dar partenerii
lor continuă lucrul. Cum pot privi îngerii această asociere, daca,
atunci când păzitorii Sabatului îngenunchează în închinare în Casa
Domnului, partenerii lor continuă să lucreze la fel ca în orice altă
zi? Cum priveşte cerul zgomotul şi dezordinea, zgomotul toporului
şi al ciocanului, ce se înalţă, în loc de mulţumire, ca o sfidare a
poruncilor? Poate Domnul să socotească nevinovat pe omul care
se uneşte astfel cu călcătorii Sabatului? (The Signs of the Times, 8
aprilie 1886)
Noi, care pretindem că păzim ziua de odihnă a lui Dumnezeu,
avem nevoie de o reformă. Unii dintre noi discută despre afacerile
lor şi fac planuri în Sabat, iar Dumnezeu îi consideră ca şi când ar
fi angajaţi efectiv în tranzacţii de afaceri. Alţii, care cunosc foarte
bine dovezile Bibliei ce arată că ziua a şaptea este Sabatul, intră
în parteneriat cu oameni care nu au nici un respect pentru ziua
sfântă a lui Dumnezeu. Un păzitor al Sabatului nu poate permite
ca angajaţii săi, plătiţi cu banii lui, sa lucreze în Sabat. Dacă, de
dragul câştigului, el permite afacerilor de care este interesat sa se
desfăşoare în continuare şi în Sabat — conduse fiind de cel care
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nu crede -, el este la fel de vinovat ca şi cel necredincios. Este de
datoria lui să întrerupă o astfel de legătură, oricât de mult ar pierde
făcând aşa. (The Review and Herald, 18 martie 1884)
(...) Nu intraţi în relaţii de afaceri cu oamenii şi nu deveniţi
parteneri cu aceia care nu respectă Sabatul şi care râd de încercarea
voastră de a-L respecta. Sub conducerea Satanei, ei se străduiesc
necontenit să vă facă să vă continuaţi preocupările lumeşti în timpul
zilei de Sabat. Ei se laudă că sunt la fel de buni ca voi. Respectaţi
sfinţenia Sabatului, oricât v-ar costa aceasta. Nu permiteţi niciodată
ca ziua sfântă a lui Dumnezeu să fie desconsiderată de voi sau de
copiii voştri. (Lake Union Herald, 7 aprilie 1909) Va scriu aceasta [52]
ca să înţelegeţi situaţia. Multe familii îşi câştigă existenţa crescând
păsări. Aceştia nu pot ridica o-biecţiile pe care le ridică mulţi în
privinţa păzirii Sabatului -că aceasta ar intra în conflict cu afacerile
lor. Ei pot respecta Sabatul fără teama de a-şi pierde locul de muncă.
(Letter 113, 1902; Evangelism, 246)
Dumnezeu declara că trebuie să fie înfiinţate restaurante şi sanatorii cu scopul de a vesti lumii Legea Sa. închiderea restaurantelor
noastre în Sabat este o mărturie că există un popor care nu va profana
ziua de odihnă a lui Dumnezeu de dragul câştigului sau aprobării
lumii. Aceste restaurante trebuie înfiinţate în oraşe pentru a aduce
cunoştinţa adevărului multora care sunt absorbiţi de afacerile şi de
plăcerile acestei lumi. Mulţi dintre ei pretind că sunt creştini, dar
sunt „mai mult iubitori de plăceri decât de Dumnezeu“. Aceştia trebuie să afle că Dumnezeu are un popor care se teme de El şi păzeşte
poruncile Lui. (Medical Ministry, 306; Testimony Studies on Diet
and Foods, 107)
Ne-am bucurat să auzim că acest restaurant este în întregime
închis în Sabat. La început, nemulţumirile şi rugăminţile unora dintre
clienţii obişnuiţi au fost ascultate, iar, în timpu! Sabatului, câteva
mese au fost servite. Mulţi au afirmat că afacerea nu va putea fi
menţinută dacă uşile restaurantului vor fi închise în Sabat. Dar, de
când restaurantul este închis în timpul Sabatului, o binecuvântare
specială s-a revărsat asupra lucrării. (The Review and Herald, 19
februarie 1901)
Timpul de încercare va veni asupra noastră, iar decretul va cere
ca oricine nu va respecta prima zi a săptămânii să fie omorât. Cei
care nu au respectat Sabatul aşa cum ar fi trebuit, care şi-au preţuit
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afacerile mai mult decât poruncile lui Dumnezeu, vor călca Sabatul şi
vor respecta prima zi a săptămânii, deoarece au socotit că bunăstarea
[53] lor este mai presus de închinarea la Dumnezeu. Ei nu au învăţat să se
conformeze principiilor Sabatului, ci au căutat să adapteze Sabatul
după cum le convenea. Având în vedere pregătirea lor de până acum,
ei nu sunt mai pregătiţi decât cel mai mare păcătos, pentru a sta în
ziua judecăţii. Mintea le este confuză. Ei au încercat să-l slujească
lui Dumnezeu şi lui Mamona şi nu au primit dragostea adevărului
ca să poată fi mântuiţi. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu din toată
inima, iar pe semenii lor ca pe ei înşişi, vor fi singurii care vor putea
să reziste în faţa încercării decretului. (The Signs of the Times, 2
[54] iunie 1890)

Capitolul 10 — Sabatul si alimentaţia
Cerinţele lui Dumnezeu în legătură cu Sabatul Său nu sunt mai
puţin exigente acum decât atunci când El Ie-a dat instrucţiuni speciale israeliţiior. Dumnezeu Ie-a cerut să coacă ce aveau de copt,
să fiarbă ce aveau de fiert în ziua a şasea, care este ziua pregătirii.
Dar aceia care astăzi neglijează pregătirea pentru ziua de Sabat, care
trebuie făcută în ziua a şasea, şi pregătesc hrana în ziua de Sabat,
calcă porunca a patra şi devin astfel călcători ai Legii lui Dumnezeu.
Toţi cei care doresc din toată inima să respecte Sabatul conform
poruncii nu vor pregăti hrana în Sabat. în temere de Dumnezeu, care
a dat Legea pe Sinai, vor renunţa la ei înşişi şi vor mânca hrană preparată în ziua a şasea, chiar dacă aceasta nu este la fel de gustoasă.
Dumnezeu Ie-a interzis copiilor lui Israel să coacă şi să fiarbă în
ziua de Sabat. (Spiritual Gifts 3:253)
Sabatul trebuie să fie respectat cu sfinţenie atât cu ocazia adunărilor de tabăra, cât şi în casele noastre. Nu trebuie să îngăduim
agitaţiei din jur să ne depărteze de sfinţenia lui. Gătitul trebuie sa
aibă loc în ziua precedentă. Instrucţiunile pe care Dumnezeu Ie-a
dat poporului Israel nu trebuie să fie neglijate: „Mâine este ziua de
odihnă, Sabatul închinat Domnului, coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi
ce aveţi de fiert!“ (Exodul 16, 23). Dumnezeu ne-a arătat ce avem
de făcut. Oare ne vom încumeta noi, care trebuie să vestim lumii
preceptele Legii divine, să călcăm Legea în favoarea apetitului? Ferească Domnul! Uneori, în ziua de Sabat, s-a gătit tot atât de mult ca
si în celelalte zile, iar binecuvântarea lui Dumnezeu a fost îndepăr- [55]
tată prin faptul că nu l-am dat slavă, păzind Sabatul după Lege. (GL,
01 aprilie 1898)
Toate pregătirile necesare trebuie făcute înainte. În Sabat dimineaţă, dacă vremea este rece, budinca sau o altă hrană la fel de
simplă poate fi încălzită, ca şi mâncarea pentru prânz. În afară de
aceasta, gătitul în Sabat să fie evitat ca fiind o călcare a poruncii a
patra. (GL, 01 aprilie 1898)
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Sabatul nu este o zi în care poate fi preparată mâncarea. Dacă
este cu adevărat necesar să aveţi mâncare de fasole în Sabat, atunci
aceasta trebuie pregătită de vineri şi ţinută la cald în cuptor. Doar
dacă preferaţi, puteţi să le consumaţi reci. Dar să nu vorbiţi de parcă
n-ar conta dacă respectăm sau nu cerinţele speciale ale lui Dumnezeu
cu privire la Sabat. Nu este îngăduit nici unui bărbat şi nici unei
femei să îndrăznească a desconsidera vreuna dintre poruncile lui
Dumnezeu. (The Review and Herald, 8 iunie 1897)
Chiar daca gătitul mâncării în Sabat trebuie să fie evitat, nu e
necesar să mâncaţi hrana rece. Pe vreme rece, mâncarea pregătită cu
o zi înainte ar trebui să fie încălzită. Iar mesele, oricât de simple, să
fie gustoase şi îmbietoare. Mat ales în familiile în care sunt copii,
este bine ca în Sabat să se pregătească ceva care să fie privit ca
delicatesă, ceva pe care familia nu-l serveşte în fiecare zi. (61, p.
357; The Ministry of Healing, 308)
Sabatul Domnului este o zi de repaus în munca fizică, iar dieta
trebuie să fie mai simplă şi într-o cantitate mai mică decât în celelalte
şase zile, întrucât oamenii nu fac efortul pe care-l fac în celelalte zile
ale săptămânii. Mulţi au greşit, nepracticând obiceiul renunţării de
sine în ziua de Sabat. Mâncând la fel de mult ca şi în celelalte zile
ale săptămânii, minţile li se întunecă. Ei au o inteligenţă redusă şi
adesea au ameţeli. Unii suferă de dureri de cap. În aceste condiţii, ei
nu pot avea sentimente devoţionale reale, iar binecuvântarea Saba[56] tului trece pe lângă ei. (Spiritual Gifts 3:254) Bolnavii şi suferinzii
au nevoie de îngrijire atât în timpul Sabatului, cât şi în celelalte
şase zile ale săptămânii. Pentru binele lor, uneori va fi necesar să
pregătim mâncăruri şi băuturi calde. In asemenea circumstanţe, nu
este o călcare a poruncii să-i facem pe bolnavi să se simtă cât mai
bine posibil. Marele Legiuitor este atât Dumnezeul milei, cât şi al
dreptăţii. (Spiritual Gifts 3:254)
Nu este deloc potrivit să se consume aceeaşi cantitate de hrană
în Sabat, ca şi în zilele lucrătoare ale săptămânii. Sabatul este ziua
pusă deoparte pentru închinare înaintea lui Dumnezeu şi, în această
zi, trebuie să fim foarte atenţi cu privire la hrana noastră. Un stomac
încărcat înseamnă o minte confuză. Prea adesea, cantitatea mare de
hrană consumată în Sabat face ca mintea să amorţească şi să devină
incapabilă să înţeleagă lucrurile spirituale. Multe servicii divine
devin plictisitoare din cauza obiceiurilor alimentare. Dieta Sabatului
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trebuie să fie selectată în acord cu datoriile noastre pentru această
zi, astfel încât să-l putem oferi lui Dumnezeu cea mai curată şi mai
sfânta închinare. (The Review and Herald, 27 mai 1902)
Noi nu trebuie se pregătim pentru Sabat o cantitate sporită sau
un număr mai mare de feluri de mâncare ca în alte zile. Dimpotrivă,
hrana ar trebui să fie mai simplă şi să se mănânce mai puţin, pentru
ca mintea să poată fi limpede şi puternică pentru a înţelege cele
spirituale. Mâncarea peste măsură înceţoşează creierul. Cele mai
valoroase cuvinte pot fi auzite dar, să nu fie apreciate, deoarece
mintea este tulburată de o dietă necuvenită. Mâncând peste măsură
în Sabat, mulţi au contribuit, mai mult decât îşi închipuie ei, la
dezonorarea lui Dumnezeu. (Testimonies for the Church 6:357)
(...) O, cât de mulţi se află la partea de jos, pe scara spiritualităţii,
din cauză că nu vor să renunţe la apetit. Energia sistemului nervos
este amorţită şi aproape paralizată prin niâncare excesivă. Când unii
ca aceştia merg în Sabat, la casa lui Dumnezeu, ei nu-şi mai pot [57]
ţine ochii deschişi. Cele mai serioase apeluri nu reuşesc să trezească
intelectul lor de plumb, insensibil. Adevărul poate fi prezentat cu
simţăminte adânci, dar el nu trezeşte sensibilităţile morale sau să
lămurească înţelesul. Au învăţat unii ca aceştia să-L slăvească pe
Dumnezeu în toate lucrurile? (Testimonies for the Church 2:414)
Şi, iarăşi, când mâncăm exagerat de mult, păcătuim împotriva
corpului nostru. în Sabat, în Casa lui Dumnezeu, lacomii vor şedea
şi vor dormi sub adevărurile arzătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Ei nu pot nici să-şi ţină ochii deschişi şi nici să înţeleagă expunerile solemne prezentate. Credeţi voi că ei II slăvesc în felul acesta
pe Dumnezeu în trupul şi duhul lor, care sunt ale Lui? Nu. Ei îl
necinstesc. (...) (Testimonies for the Church 2:374)
Nu văd nici o îndoială în ceea ce priveşte ce mâncăm în Sabat.
Hrana preparată în ziua pregătirii poate fi adusă la masă încălzită, mai
ales pe vreme rece. Când călătoresc, oamenii mănâncă zile întregi
hrana rece fără să sufere în vreun fel. Noi dorim sa avem o hrană
gustoasă şi sănătoasă în fiecare zi a săptămânii, dar şi bucătăreasa
trebuie să se odihnească în Sabat. Faceţi toate pregătirile de vineri.
(The Review and Herald, 8 iunie 1897)
Nu faceţi din ziua de Sabat o zi pentru satisfacerea apetitului.
Educaţi-i pe copiii voştri şi pe fiecare membru al familiei să se
bucure de hrana simplă şi să fie gata să primească binecuvântările
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pe care Domnul Sabatului aşteaptă să le reverse asupra tuturor celor
[58] care doresc să le primească. (The Review and Herald, 8 iunie 1897)

Capitolul 11 — Somnul în Sabat
Nimeni să nu se simtă liber să petreacă timpul sacru într-un fel
nefolositor. Este neplăcut pentru Dumnezeu ca păzitorii Sabatului
să doarmă mult în timpul zilei sfinte. Făcând aşa, ei necinstesc pe
Creatorul lor şi, prin exemplul lor, declară că cele şase zile sunt
prea preţioase pentru ca ei să le petreacă odihnindu-se. Ei trebuie
să facă bani, chiar dacă acest lucru îl realizează, lipsindu-se pe ei
înşişi de somnul necesar, pe care îl completează dormind în timpul
cel sfânt. Apoi, ei se scuză spunând: „Sabatul a fost dat ca zi de
odihnă. Eu nu vreau să mă lipsesc de odihnă, pentru că am nevoie
de odihnă.“ Aceştia folosesc rău ziua cea sfântă. Ei trebuie ca, în
mod special, să trezească şi celorlalţi membri ai familiei dorinţa
de a merge la Casa de rugăciune. Trebuie să-şi consacre timpul şi
energia exerciţiilor spirituale, astfel ca influenţa divină, care planează
asupra Sabatului, să-i poată însoţi în tot timpul săptămânii. Dintre
toate zilele săptămânii, nici una nu este atât de favorabilă pentru
cugetare şi simţăminte devoţionale ca Sabatul. (Gospel Workers,
208; Testimonies for the Church 2:704)
Dacă îşi petrec dimineaţa de Sabat dormind, părinţii pierd mult.
Ei risipesc timpul lui Dumnezeu, iar timpul nu poate fi dat înapoi.
Dacă acest timp ar fi fost al lor, nu l-ar fi risipit în felul acesta. Dacă
se scoală devreme, pot pregăti micul dejun şi pot face altarul fără
grabă şi fără confuzie. Timpul rămas îl pot folosi recapitulând studiul
biblic, iar apoi, împreună cu copiii lor pot merge la Şcoala de Sabat
fără grabă şi cu o înţelegere corectă a învăţăturilor acesteia. (The
Review and Herald, 2 decembrie 1884) Orele preţioase ale Sabatului [59]
să nu fie irosite rămânând în pat. In Sabat de dimineaţă, familia ar
trebui să se trezească devreme. Dacă se scoală mai târziu are loc
o dezordine şi grabă în pregătirea pentru gustarea de dimineaţă şi
pentru Şcoala de Sabat. Se dă loc la o stare de grabă, de îmbulzeală
şi nerăbdare. In felul acesta apar în familie simţăminte nesfinte.
Profanat în felul acesta, Sabatul ajunge o povară, iar sosirea lui este
mai mult temută decât dorită. (Testimonies for the Church 6:357)
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(...) Sabatul nu trebuie să fie o zi de lenevie nefolositoare. Atât
acasă, cât şi în comunitate trebuie să se manifeste un spirit de slujire.
Acela care ne-a dat şase zile pentru munca noastră vremelnică a
binecuvântat şi a sfinţit ziua a şaptea şi a pus-o deoparte pentru Sine.
în ziua aceasta, El vrea să-i binecuvânteze în mod deosebit pe toţi
aceia care se consacră slujirii Lui. (...) (Testimonies for the Church
6:361)
In ceruri, lucrul nu încetează niciodată şi nici noi nu trebuie să
încetăm în a face bine. Porunca ne interzice sa facem lucrul obişnuit
în ziua de odihnă a Domnului. Truda pentru existenţă trebuie să
înceteze. în această zi, orice lucrare pentru plăcere sau profit lumesc
este o încălcare a Legii. (The Story of Jesus, 74)
Sabatul nu trebuie petrecut în inactivitate. Aşa cum Dumnezeu a
încetat să creeze în ziua a şaptea şi S-a odihnit, tot aşa trebuie să ne
odihnim şi noi. El ne porunceşte să ne părăsim ocupaţiile zilnice, ca
să dedicăm orele sfinte unei odihne sănătoase, închinării şi faptelor
[60] sfinte. (The Story of Jesus, 74)

Capitolul 12 — Hainele pentru Sabat
Problema Sabatului este un test cu care se va confrunta întreaga
lume. Nu avem nevoie de nici un alt test mai dificil pentru poporul
lui Dumnezeu. Duşmanul ar fi încântat să aducă în atenţie subiecte
care să abată mintea oamenilor şi să-i determine să intre în dispută
cu privire la subiectul îmbrăcămintei. Surorile noastre sa se îmbrace
simplu, aşa cum multe o fac deja, având haine confecţionate din materiale bune, durabile, modeste, potrivite acestor vremuri, iar mintea
lor să nu fie preocupată peste măsură de subiectul îmbrăcămintei.
(Selected Messages 3:254)
Nimeni să nu dezonoreze sanctuarul lui Dumnezeu printr-o îmbrăcăminte bătătoare la ochi. (...) (Child Guidance, 427)
(...) Toţi trebuie să fie învăţaţi să aibă haine îngrijite, curate şi
ordonate, dar să nu-şi îngăduie acea împodobire exterioară care este
cu totul nepotrivită pentru sanctuar. N-ar trebui să existe nici o etalare a veşmintelor, căci aceasta încurajează lipsa de respect. Atenţia
oamenilor este adeseori atrasă către un articol sau altul de îmbrăcăminte de calitate, şi astfel apar gânduri ce n-ar trebui să aibă loc în
inima închinătorilor. Dumnezeu trebuie să fie subiectul gândirii şi al
închinării şi orice atrage mintea de la serviciul solemn şi sacru este
o ofensă pentru El. A face paradă de funde şi panglici, de volănaşe
şi pene şi de podoabe de aur şi de argint este un fel de idolatrie
şi/este cu totul nepotrivită pentru slujirea sfântă a lui Dumnezeu,
(Temperance, 427) Multe nu vor lua parte la serviciul divin din Sabat [61]
pentru că îmbrăcămintea lor nu este ca stil şi împodobire, asemenea
celei a surorilor lor creştine. Vor ţine surorile mele seamă de aceste
lucruri aşa cum sunt şi vor înţelege pe deplin greutatea influenţei
lor asupra altora? Mergând pe o cale interzisă, ele conduc pe altele
pe aceeaşi cale a neascultării şi alunecării. Simplitatea creştină este
sacrificată pentru împodobirea exterioară. Surorile mele, cum să
schimbăm toate acestea? Cum să scăpăm din cursa lui Satana şi să
rupem lanţurile care ne˜au legat în robia modei? Cum să recâştigăm
ocaziile pierdute? Cum să aducem puterile noastre la o activitate
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sănătoasă, viguroasă? Există numai o singură cale, şi aceasta este să
facem din Biblie regula noastră de viaţă. (...) (Counsels on Health,
597, Testimonies for the Church 4:632; The Review and Herald, 8
iulie 1880)
Unii adoptă ideea că, pentru a aduce la îndeplinire acea separare
de lume, cerută de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie neglijenţi
cu felul în care arată. Există o categorie de surori care cred ca împlinesc principiile neconformării cu lumea purtând în Sabat o bonetă de
soare obişnuită şi aceeaşi rochie pe care o poartă în cursul săptămânii, când apar în adunarea sfinţilor ca să se închine lui Dumnezeu.
Unii bărbaţi care mărturisesc a fi creştini, văd problema îmbrăcămintei în aceeaşi lumina. Aceste persoane se adună cu poporul lui
Dumnezeu în Sabat, cu hainele prăfuite şi murdare şi chiar cu rupturi
largi în îmbrăcămintea pusă pe ei în mod neglijent. (Child Guidance,
428; The Review and Herald, 30 ianuarie 1900)
Dacă oamenii din această categorie ar fi avut un angajament
să se întâlnească cu un prieten onorat de lume, de care doreau să
fie favorizaţi, s-ar fi străduit să apară în prezenţa lui cu cele mai
bune haine ce puteau fi obţinute, deoarece acest prieten s-ar fi simţit
insultat dacă ei ar fi venit în prezenţa lui cu părul nepieptănat şi
[62] cu îmbrăcămintea murdară şi în dezordine. Totuşi aceştia cred că
nu contează în ce haine apar sau care este condiţia persoanei lor
când se întâlnesc în Sabat să se închine marelui Dumnezeu. (Child
Guidance, 428; The Review and Herald, 30 ianuarie 1900)
Mulţi au nevoie de învăţătură cu privire la felul în care să apară
în locaşul de închinare în Sabat. Ei nu trebuie să vină în prezenţa
lui Dumnezeu în hainele obişnuite, purtate în cursul săptămânii.
Toţi trebuie să aibă un costum special pentru Sabat, care să fie
purtat când merg la serviciul divin în casa lui Dumnezeu. în timp ce
nu trebuie să ne conformăm modei lumeşti, nu trebuie nici să fim
indiferenţi cu privire la înfăţişarea noastră exterioară. Sa fim îngrijiţi
şi ordonaţi, totuşi fără podoabe. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie
curaţi înăuntru şi în afară. (Child Guidance, 53; Testimonies for the
Church 6:355)
Trebuie să fim deosebit de atenţi ca hainele pe care le purtăm în
ziua de Sabat să arate că respectăm sfinţenia lui şi ne închinăm lui
Dumnezeu. Linia de demarcaţie dintre astfel de oameni şi lume va
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fi prea clară ca să nu se înţeleagă. (Selected Messages 2:476; The
Review and Herald, 30 ianuarie 1900)
Influenţa credincioşilor ar fi de zece ori mai mare dacă cei care
acceptă adevărul şi care până acum au fost nepăsători şi delăsători ar
fi înălţaţi, sfinţiţi prin adevăr, astfel încât să-şi formeze obiceiul de a fi
îngrijiţi, ordonaţi şi cu bun gust în îmbrăcăminte. Dumnezeul nostru
este un Dumnezeu al ordinii, iar neatenţia, murdăria sau păcatul nu
sunt câtuşi de puţin pe placul Lui. (Selected Messages 2:476; The
Review and Herald, 30 ianuarie 1900)
Deşi podoabele şi ornamentele inutile trebuie evitate, ca fiind
opuse statutului de urmaşi ai blândului şi umilului Isus, nu trebuie să
descurajăm bunul gust, curăţenia şi ordinea în îmbrăcăminte. Unii
care dovedesc nepăsare în ceea ce priveşte înfăţişarea lor vorbesc
despre mândria în îmbrăcăminte. Ei socotesc o virtute a fi îmbrăcat
neglijent şi fără gust. Ei
consideră că decenţa şi ordinea înseamnă mândrie şi găsesc scuze [63]
pentru înfăţişarea lor neglijentă chiar în ziua de Sabat, spunând că
Dumnezeu cere poporului Său să se separe de lume. Dar, dacă aceste
persoane ar avea o întâlnire cu un prieten onorat în societate, dorind
în mod special să-i câştige simpatia, atunci ei ar căuta să meargă
la întâlnire purtând cele mai bune şi atrăgătoare haine pe care le
au. Dar, în Sabat, când se adună să se închine marelui Dumnezeu,
ei se gândesc că nu are importanţă cum arata hainele lor şi în ce
condiţie se găseşte corpul lor. în Casa Sa, care este anticamera Celui
Preaînalt, unde sunt prezenţi îngerii cereşti, ei dau dovadă de prea
puţin respect şi veneraţie. Toţi cei care se întâlnesc în Sabat pentru
a se închina lui Dumnezeu trebuie, dacă este posibil, să aibă haine
potrivite, de bun-gust şi curate. Este o dezonoare pentru Sabat, pentru
Dumnezeu şi pentru Casa Lui să poarte în această zi hainele murdare
pe care le-au purtat în cursul celor şase zile de lucru, dacă îşi pot
procura o îmbrăcăminte mai potrivită. (Christian Temperance and
Bible Hygiene, 86)
(...) Mi-a fost arătat, în mod special, că cei care susţin adevărul
prezent trebuie să aibă grijă în mod deosebit sa apară înaintea lui
Dumnezeu, în Sabat, într-un mod care să arate că noi îl respectăm
pe Creator, care a sfinţit şi a onorat în mod special acea zi. Toţi aceia
care au o anumită consideraţie faţă de Sabat trebuie să fie persoane
curate, ordonate în îmbrăcăminte; pentru că ele vor apărea în faţa
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unui Dumnezeu gelos, care este ofensat prin necurăţie şi dezordine
şi care observă orice semn de lipsă de respect. Unii au socotit că
este rău să poarte altceva pe cap decât o pălărie de soare. Unii ca
aceştia cad în extreme grave. Nu poate fi socotită mândrie dacă porţi
o pălărie curată, simplă, de paie sau de mătase. Credinţa noastră,
dacă este trăită, ne va conduce să fim atât de simpli în îmbrăcăminte,
atât de plini de râvna pentru fapte bune, încât vom fi observaţi ca
fiind deosebiţi. însă atunci când ne pierdem gustul pentru ordine şi
[64] curăţenie în îmbrăcăminte, noi părăsim, de fapt, adevărul, deoarece
adevărul nu înjoseşte niciodată, ci înalţă. Necredincioşii îi privesc
pe păzitorii Sabatului ca fiind oameni de jos, iar atunci când aceşti
credincioşi sunt neglijenţi în îmbrăcăminte, grosolani şi neciopliţi în
ce priveşte manierele, influenţa lor nu face altceva decât să consolideze această concluzie a necredincioşilor. (...) (Testimonies For The
Church 1:275)
Toţi instructorii Şcolii de Sabat trebuie să fie ucenici ai lui Hristos, iar cei care nu se comportă consecvent ca ucenici ai Lui nu trebuie să fie invitaţi să devină instructori ai Şcolii de Sabat, deoarece
ei au nevoie, mai întâi, să fie învăţaţi să-L iubească pe Dumnezeu şi
să se teamă de EL „Fără Mine“, spune Domnul Isus, „nu puteţi face
nimic“. Ce valoare pot avea învăţăturile unuia care nu-L cunoaşte
din experienţă pe Hristos? Dacă este total nepotrivit ca un astfel de
om să fie folosit ca instructor al Şcolii de Sabat, este mult mai grav
ca o grupă a Şcolii de Sabat să se afle sub influenţa unui instructor
ale cărui haine şi al cărui comportament îl neagă pe Mântuitorul
căruia pretinde că-l slujeşte. (Counsels on Sabbath School Work, 93;
Testimonies on Sabbath-School Work, 54)
Toţi cei care se întâlnesc în Sabat pentru a I se închina lui Dumnezeu trebuie, pe cât posibil, să poarte haine curate, care li se potrivesc,
şi plăcute. Este o dezonoare pentru Sabat, pentru Dumnezeu şi Casa
Sa dacă aceia care susţin că Sabatul este ziua sfântă a Domnului, ce
trebuie onorată, poartă în Sabat aceleaşi haine pe care le-au folosit
în cursul săptămânii, la lucrul zilnic, deşi şi-ar putea procura altele.
Dacă există oameni care sunt vrednici, care se închină Domnului Sabatului cu toată inima, dar care nu au alte haine pentru Sabat, cei care
au să le doneze un rând de haine de Sabat, astfel ca şi aceştia să poată
veni în Casa lui Dumnezeu curaţi şi având un aspect plăcut. O mai
mare uniformitate în îmbrăcăminte îl va încânta pe Dumnezeu. Cei
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care risipesc bani pentru îmbrăcăminte scumpă şi accesorii inutile
să fie un exemplu în ceea ce priveşte religia curată, prin renunţarea
la sine şi prin simplitatea în îmbrăcăminte, iar sumele economisite [65]
să le folosească pentru a-i ajuta pe fraţii şi pe surorile sărace, pe
cei pe care Dumnezeu îi iubeşte, sa-şi poată procura haine îngrijite
şi modeste. (Selected Messages 2:474; The Review and Herald, 23
[66]
ianuarie 1900)

Capitolul 13 — Sabatul şi conversaţiile
(...) Dumnezeu ne cere să ne abţinem de la munca fizică în Sabat,
iar mintea să ne fie instruită să stăruie asupra subiectelor sacre.
Porunca a patra este efectiv călcată prin discuţii despre lucrurile
lumeşti sau prin conversaţie uşoară şi lipsită de importanţă. A vorbi
despre orice sau despre tot ce ne trece prin minte înseamnă a ne deda
la flecarii. Fiecare abatere de la eea ce este drept ne duce în robie şi
la condamnare. (Gospel Workers, 207; Testimonies for the Church
2:702)
(...) „Nededându-te la flecării“, spune profetul. Cei care discută
probleme de afaceri sau fac planuri în ziua Sabatului sunt priviţi de
Dumnezeu ca şi când s-ar fi angajat în mod real în afacerile respective. Pentru a păstra cu sfinţenie Sabatul, trebuie să nu îngăduim nici
chiar minţii noastre să se ocupe de lucrurile cu un caracter vremelnic.
Porunca cuprinde tot ceea ce se află înăuntrul porţilor casei noastre.
Cei ce locuiesc în familie trebuie să lase la o parte preocupările
lor vremelnice în timpul orelor sacre. Toţi trebuie să se unească în
a-L onora pe Dumnezeu printr-o slujire de bunăvoie în ziua Sa cea
sfânta. (Patriarchs and Prophets, 307)
(...) Adesea, tu n-ai reuşit să-ţi „aduci aminte de ziua Sabatului,
ca s-o sfinţeşti“ (Exodul 20, 8); ai uitat adesea şi ai vorbit propriile
cuvinte în ziua sfinţită a lui Dumnezeu. Tu nu te-ai păzit şi, în
Sabat, te-ai unit în conversaţie despre subiecte obişnuite ale zilei,
cum sunt: câştigurile şi pierderile, recoltele, rezervele şi proviziile.
Prin aceasta, exemplul tău îţi vatămă influenţa. Trebuie să faci o
[67] reformă. (Testimonies for the Church 2:703) (...) Aceia care nu sunt
pe deplin convertiţi la adevăr lasă adesea ca mintea lor să alerge
liberă la afaceri lumeşti şi, cu toate că pot să se odihnească de munca
fizică în Sabat, limba lor exprimă ceea ce este în mintea lor; din
cauza aceasta, au loc aceste discuţii despre vite, recolte, pierderi şi
câştiguri. Toate acestea constituie o călcare de Sabat. Daca mintea
aleargă după treburile lumeşti, limba va descoperi acest lucru; pentru
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că din prisosul inimii vorbeşte gura. (Testimonies for the Church
2:703)
Dragi copii, depuneţi voi toate eforturile pentru a respecta Sabatul aşa cum trebuie? Pentru a sfinţi această zi, nu trebuie doar să
încetaţi lucrul vostru sau să evitaţi distracţiile. Dacă, în această zi,
faceţi planuri cu privire la ce veţi face după încheierea Sabatului
sau discutaţi despre munca voastră, despre distracţii şi haine, viciaţi
atmosfera Sabatului. (Yl, 01 februarie 1853)
Îndeosebi pastorii trebuie să fie atenţi în această privinţă. în
Sabat, ei trebuie să-şi limiteze cu conştiinciozitate discuţiile la teme
religioase, cum ar fi: adevărul prezent, datoria noastră, speranţele
şi temerile creştinilor, încercări, lupte şi suferinţe, biruinţa finală şi
răsplata viitoare. (Gospel Workers, 208)
Slujitorii lui Hristos trebuie să stea ca o mustrare pentru cei care
nu-şi aduc aminte de Sabat, ca să îl sfinţească. Ei trebuie ca, în mod
amabil şi solemn, să-i mustre pe cei care se angajează în conversaţie
lumească în Sabat şi, în acelaşi timp, să pretindă ca ei să fie păzitori
ai Sabatului. Ei trebuie să încurajeze consacrarea în ziua Sa cea
sfântă. (Gospel Workers, 208; Testimonies for the Church 2:704)
Respectaţi cu sfinţenie poruncile Sale! Nu vorbiţi în Sabatul sfânt
despre lucrurile voastre, ci despre cele cereşti. Vorbiţi despre Isus,
despre frumuseţea şi slava Sa, despre dragoste; Sa eternă pentru voi
şi lăsaţi ca inima voastră să-şi manifeste dragostea şi recunoştinţa
faţă de Acela care a murit, ca să A/ă mântuiască. (...) (The Youth’s
Instructor, 1 decembrie 1852) (...) Aveţi grijă cum vorbiţi şi cum [68]
umblaţi! Nici o vorbă uşuratică sau de nimic să nu se audă de pe
buzele voastre. Aceasta este ziua lui Dumnezeu. El a binecuvântat
ziua a şaptea, ca Sabat al Său, pentru a fi respectată cu sfinţenie.
(The Review and Herald, 8 iunie 1897)
Când vorbiţi despre speranţa voastră în Dumnezeu, despre Isus,
despre venirea Lui în curând şi despre frumuseţea Noului Pământ,
discuţia voastră nu are caracter pământesc. Despre lucrurile acestea
puteţi discuta în voie în Sabat. în cele şase zile puteţi discuta despre
afacerile voastre şi puteţi face toate planurile necesare, dar Sabatul
este un timp sfânt şi toate gândurile lumeşti trebuie înlăturate din
minte în această zi. Astfel vă veţi putea bucura de binecuvântarea
lui Dumnezeu, de dulcea mângâiere a Spiritului Său şi vă veţi putea

56
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apropia cu încredere de tronul harului. (The Youth’s Instructor, 01
[69] februarie 1853)

Capitolul 14 — Călătorii în Sabat
Ne aşteptam să plecăm spre Tasmania joi seara, dar ni s-a spus
că vaporul va pleca abia vineri după-amiază, iar în Launceston am fi
ajuns după începerea Sabatului. Nu puteam fi de acord sa mergem cu
acest vapor, deoarece am fi păcătuit, dacă exista vreo altă posibilitate
de a evita aceasta. Am aflat că o ambarcaţiune pleca din Melbourne
marţi după-amiază şi am decis că este mai bine să ajungem mai
devreme cu aceasta decât să călătorim în Sabat. în conformitate
cu lumina pe care ne-a dat-o Domnul în legătură cu modul în care
trebuie respectat Sabatul, mă tem că noi devenim nepăsători şi adesea
călătorim în Sabat, deşi am putea evita lucrul acesta. Trebuie să fim
mai atenţi cu privire la călătoriile cu vaporul sau cu maşina, în Sabat.
Chiar dacă aceasta implică unele dificultăţi, trebuie sa facem orice
efort posibil pentru a ne organiza în aşa fel călătoriile încât să nu
ajungem la destinaţie în Sabat. (Special Testimonies aeria A 3, p.
42)
Vineri după-amiază ne-am întors la gară şi am luat trenul spre
Loma Linda. în mod obişnuit, trenul nu opreşte în staţii mici ca
Loma Linda. Dacă am fi luat un alt tren mai târziu, am fi ajuns
la destinaţie cu câteva minute, după începerea Sabatului, iar lucrul
acesta ne-ar fi displăcutfoarte mult. (The Review and Herald, 14
iunie 1906)
Dacă dorim binecuvântarea făgăduită celui ascultător, trebuie să
ţinem Sabatul în mod mult mai strict. Mă tem că noi călătorim în
ziua aceasta, când, de fapt, lucrul acesta s-ar putea evita. În armonie
cu lumina pe care a dat-o Domnul cu privire la ţinerea Sabatului, noi [70]
ar trebui să fim mai atenţi cu privire la călătoria cu vaporul sau cu
maşina în ziua aceasta. în privinţa aceasta, ar trebui să dăm un bun
exemplu copiilor şi tinerilor noştri. Pentru a ajunge la comunităţile
care au nevoie de ajutorul nostru şi pentru a le prezenta solia pe
care Dumnezeu doreşte ca ei să o audă, poate că va fi necesar să
călătorim în Sabat; dar, pe cât este cu putinţă, noi ar trebui să ne
procurăm biletele şi să facem toate aranjamentele necesare în altă
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zi. Când pornim la un drum, ar trebui să facem toate eforturile cu
putinţă şi să plănuim în aşa fel, încât să evităm ajungerea noastră la
destinaţie în ziua Sabatului. (Testimonies for the Church 6:359)
Când suntem constrânşi să călătorim în Sabat, ar trebui să evitam
tovărăşia acelora care ne-ar atrage atenţia la lucruri lumeşti. Noi
ar trebui să ne păstrăm mintea aţintită la Dumnezeu şi să avem
comuniune cu El. Ori de câte ori este cu putinţă, ar trebui să vorbim
altora despre adevăr. (...) Nu ar trebui să vorbim despre probleme de
afaceri sau ne angajăm în convorbiri obişnuite şi lumeşti. întotdeauna
şi în tot locul, Dumnezeu doreşte ca noi să dovedim loialitate faţă
de El, onorând Sabatul. (Testimonies for the Church 6:360)
Copiii nu simţeau nici o remuşcare, umblând pe străzi în Sabat
pentru a se distra. Mulţi se duc unde le place şi fac ce le place, iar
părinţii lor se tem atât de mult să nu-i supere, încât, repetând greşeala
lui Eli, nu le interzic nimic. Aceşti tineri îşi pierd în cele din urmă
orice respect pentru Sabat şi nu mai au nici un interes pentru întâlnirile religioase sau pentru lucrurile sacre şi veşnice. îndepărtarea de
Dumnezeu în această privinţă se datorează, în cea mai mare parte,
neglijenţei părinţilor de a-i educa pentru o viaţă religioasă pe copii.
Condiţia acestor copii este lamentabilă. Ei pretind a fi creştini, dar
părinţii nu au luat asupra lor răspunderea de a-i învăţa cum să fie
[71] creştini. (Home and Church School Manual, 21) Nimeni, chiar dacă
e medic, sa nu se simtă liber să facă lucrurile pe care Dumnezeu ie-a
interzis. El nu trebuie să călătorească în Sabat, cu excepţia situaţiilor
când aceasta e necesar pentru a alina suferinţa. Medicul trebuie să-şi
planifice lucrul, astfel încât să asculte de cererile lui Dumnezeu.
(The Kress Collection, 60)
(...) Când există cu adevărat o suferinţă care trebuie alinată,
dacă medicii călătoresc în Sabat, nu înseamnă că îl profanează, dar
cazurile neimportante trebuie să fie amânate. Dumnezeu a sfinţit
şi a binecuvântat ziua a şaptea, şi ea trebuie să fie respectată ca un
[72] memorial sfânt al Său. (The Kress Collection, 60)

Capitolul 15 — Sabatul şi medicii
Mulţi sunt în primejdia de a gândi că, în purtarea responsabilităţilor, în a scrie sau a practica în calitate de medici sau în îndeplinirea
îndatoririlor diferitelor departamente, există o scuză pentru renunţarea la rugăciune, neglijarea Sabatului şi a serviciului religios. In felul
acesta, lucrurile sacre sunt coborâte pentru a veni în întâmpinarea
comodităţii lor, în timp ce îndatoririle, lepădarea de sine şi crucea
sunt lăsate neatinse. (...) (Testimonies for the Church 4:560)
Medicii nu trebuie sa presupună că este corect să planifice consultaţii sau să călătorească în Sabat. Nu doar prin cuvânt, ci şi prin
exemplu ei trebuie să sfinţească adevăratul Sabat, care trebuie sa fie
respectat ca o dovadă că Dumnezeu a creat lumea în şase zile şi că
S-a odihnit în şaptea. (...) (The Kress Collection, 43)
Nimeni, chiar dacă este medic, să nu simtă liber să desconsidere
Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să-şi planifice lucrul în aşa fel
încât sa poată asculta de cerinţele lui Dumnezeu. Sa nu călătorească
în Sabat, exceptând cazurile în care există suferinţă reală ce trebuie
alinată. In astfel de situaţii, călătoria în Sabat nu înseamnă profanarea
lui, dar cazurile obişnuite trebuie amânate. (Medical Ministry, 214)
Este tendinţa ca în sanatoriile noastre să vină un duh de lipsă
de respect şi de neglijenţă cu privire la ţinerea Sabatului. Asupra
persoanelor care poartă răspunderea în lucrarea misionară medicală
planează obligaţia de a da instrucţiuni medicilor, infirmierelor şi
ajutoarelor lor cu privire la sfinţirea zilei celei sfinte a lui Dumnezeu.
în mod deosebit, fiecare medic ar trebui să se străduiască să dea un
exemplu bun. Natura obligaţiilor sale tinde în mod natural să-l facă [73]
să se simtă îndreptăţit să facă în Sabat multe lucruri de la care ar
trebui să se abţină. Pe cât este cu putinţă, el ar trebui să-şi planifice
lucrarea în aşa fel, încât să poată lăsa la o parte obligaţiile sale
obişnuite. (Counsels on Health, 236; Testimonies for the Church
7:106)
În sanatoriile noastre, familiile pacienţilor, medicii, asistenţii
medicali şi infirmierii trebuie să fie hrăniţi în Sabat, ca orice altă
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familie, dar cu cât mai puţină munca. Restaurantele noastre însă
trebuie să fie închise în Sabat. Lucrătorii acestora să ştie ca au o zi
în care trebuie să I se închine lui Dumnezeu. In ziua de Sabat, uşile
închise ale restaurantelor sunt un memorial pentru Dumnezeu, un
memorial care declară că ziua a şaptea este Sabatul şi că în această
zi nu trebuie să fie depusă nici o muncă nenecesară. (Counsels on
Health, 490)
Medicii au nevoie să cultive un spirit de lepădare la sine şi de
sacrificiu. Uneori este necesar ca ei să dedice chiar şi ceasurile Sabatului sfânt pentru a alina suferinţele oamenilor. Dar plata pentru o
asemenea muncă trebuie să fie pusă în vistieria Domnului, pentru
a fi folosită spre binele săracilor care au nevoie de îngrijire medicală, dar nu au cu ce să plătească. (Medical Ministry, 42; Health,
Philanthropic, and Medical Missionary Work, 42)
Adesea, medicii şi infirmierele sunt chemaţi în cursul Sabatului
sa servească bolnavilor şi uneori le este cu neputinţă să-şi ia timp să
se odihnească şi să participe la serviciile divine. Nevoile omenirii
suferinde nu trebuie să fie niciodată trecute cu vederea. Mântuitorul,
prin pilda Sa, ne-a arătat că e bine să-i vindeci pe cei suferinzi în
Sabat. Dar lucrările care nu sunt necesare, ca de pildă tratamentele
obişnuite şi operaţiile care pot fi amânate, ar trebui lăsate pe altă zi.
Pacienţii trebuie să înţeleagă că medicii şi ajutoarele lor trebuie să
aibă o zi de odihnă. Ei să înţeleagă că lucrătorii se tem de Dumnezeu
şi doresc să sfinţească ziua pe care El a pus-o deoparte, pentru ca
urmaşii Lui să o ţină ca un semn între El şi ei. (Counsels on Health,
[74] 236; Testimonies for the Church 7:106; Medical Ministry, 214)

Capitolul 16 — Familia în Sabat
Atât Sabatul, cât şi familia au fost instituite în Eden, iar în planul
lui Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate. In această zi, mai
mult ca în oricare alta, este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. Planul
lui Dumnezeu era ca membrii familiei să se unească în muncă şi
studiu, în închinare şi recreere; tatăl ca preot al casei lui, iar mama şi
tata deopotrivă ca învăţători şi tovarăşi ai copiilor lor. însă rezultatele
păcatului, schimbând condiţiile de trai, au împiedicat într-o mare
măsură strângerea lor laolaltă. Adesea, tatăl abia dacă vede feţele
copiilor săi în cursul săptămânii. El este aproape complet lipsit
de ocazia de a a-şi educa sau însoţi măcar copiii. Dar dragostea
lui Dumnezeu a pus o limită cerinţelor trudei. El îşi pune mâna
milostivă asupra Sabatului. În ziua Sa, El păstrează pentru familie
ocazia comuniunii cu El, cu natura, a fiecăruia cu ceilalţi. (Education,
250)
Duminica este, în general, o zi de ospăţ şi de satisfacere a plăcerilor, dar Domnul a dorit ca poporul Lui să dea lumii un exemplu mai
înalt, mai sfânt. în ziua de Sabat, familia trebuie să se dedice în mod
solemn lui Dumnezeu. Porunca îi include pe toţi cei din căminul
nostru. Toţi locuitorii casei trebuie să-şi lase treburile trecătoare şi
să se angajeze în devoţiune în timpul orelor sacre. Toţi să se unească
pentru a-L slăvi pe Dumnezeu prin slujire plină de bucurie în ziua
Lui cea sfântă. (Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh-day Adventists, 218; In Heavenly Places, 151)
Dimineaţa, familia trebuie să se strângă fără zgomot în jurul
mesei şi ar fi bine dacă în Sabat hrana ar fi simplă, gustoasă şi [75]
totodată deosebită de cea pregătită în fiecare zi a săptămânii. Altarul
familiei să aibă loc fie înainte, fie după masă. Acesta trebuie să fie un
serviciu de închinare la care să poată lua parte toţi copiii. Fiecare sa
aibă Biblie şi să citească un verset sau două. Apoi, se poate un cânta
un imn simplu, urmat nu de o rugăciune lungă şi obositoare, ci de o
cerere simplă, care să-l spună Domnului în modul cel mai simplu
nevoile lor şi să exprime mulţumirea pentru mila şi binecuvântările
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Lui. (The Bible Echo, 13 februarie 1899; Lake Union Herald, 14
aprilie 1909)
Vinerea, hainele copiilor, care au fost spălate şi pregătite încă
din cursul săptămânii, trebuie aranjate chiar de către copii sub îndrumarea mamei, pentru ca în Sabat să se poată îmbrăca repede,
fără confuzie, fără grabă sau îndemnuri repezite. îmbră-caţi-vă, apoi
veniţi la masă cu seriozitate. (Lake Union Herald, 14 aprilie 1909)
Pentru că aceste lucruri mărunte nu au fost făcute încă de vineri,
membrii multor familii îşi dau cu cremă şi îşi lustruiesc ghetele şi
pantofii sau îşi repară hainele descusute, în Sabat. Ei nu şi-au „adus
aminte de ziua de Sabat ca s-o sfinţească“. A transforma Sabatul in
zi de festin, în care să se gătească, să se lustruiască ghetele sau să se
facă orice altă lucrare care ar fi trebuit să fie făcută în cele şase zile
de lucru, înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu. Nu-L dezonoraţi pe
Dumnezeu, coborând sfinţenia Sabatului la nivelul zilelor obişnuite
de lucru! (Lake Union Herald, 14 aprilie 1909)
Nu cred că putem petrece orele de început ale Sabatului mai
potrivit decât în rugăciune solemnă, fierbinte şi plină de recunoştinţă.
(The Review and Herald, 25 mai 1876)
Sabatul nu trebuie să fie o zi posomorâtă, obositoare şi restrictivă.
Părinţii îşi pot plimba copiii în crânguri sau în grădinile de flori,
pentru a-i învăţa că Dumnezeu Ie-a dat aceste lucruri minunate ca
[76] o expresie a dragostei Sale. (The Review and Herald, 8 iunie 1897)
Zgomotul şi cearta nu trebuie să fie permise în nici o zi a săptămânii.
Cu atât mai mult în Sabat, trebuie să domnească liniştea. Poruncile
aspre nu trebuie să se audă niciodată, iar, în Sabat, prezenţa lor este
cu atât mai mult nepotrivită. Aceasta este ziua sfântă a lui Dumnezeu,
ziua pe care El a pus-o deoparte ca aducere-aminte a lucrării Sale
creatoare, o zi pe care a sfinţit-o. (Lake Union Herald, 14 aprilie
1909)
Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant pentru familiile
noastre, încât sosirea lui să fie întâmpinată cu bucurie. Părinţii nu
pot înălţa şi onora Sabatul mai mult decât planificând mijloace de
a da învăţătură adecvată familiilor lor, făcându-le interesate în lucruri spirituale şi oferindu-le vederi corecte despre caracterul lui
Dumnezeu şi despre ceea ce cere El de la noi pentru a ne desăvârşi
caractere creştine şi a ajunge la viaţa veşnică. Părinţi, faceţi Sabatul
o desfătare, încât copiii voştri să-l aştepte cu nerăbdare şi să aibă
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în inima lor un loc de bun venit pentru el. (Child Guidance, 536;
Testimonies for the Church 2:584)
Când vremea este bună, părinţii pot să-şi scoată copiii din casă,
pentru a se plimba pe câmp sau prin pădure, şi să le vorbească
despre copacii maiestuoşi, despre arbuşti şi flori, învăţându-i că
Dumnezeu este Creatorul tuturor acestor lucruri. Apoi, explicaţiile
raţiunea existenţei Sabatului — memorialul lucrării creatoare a lui
Dumnezeu. După şase zile de lucru, în a şaptea zi a săptămânii,
Domnul S-a odihnit şi de aceea a binecuvântat şi a sfinţit ziua odihnei
Lui. în felul acesta, li se pot împărtăşi învăţăturile cele mai preţioase.
(The Bible Echo, 13 februarie 1899)
Toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să se străduiască
să facă din Sabat o încântare, o zi sfântă, o zi de cinste. Acest lucru nu se face căutând plăceri în distracţii păcătoase, interzise. Dar,
prin înălţarea lui în familie, Sabatul poate să fie cea mai atrăgătoare
zi a săptămânii, astfel ca revenirea lui săptămânală să fie întâmpinată cu bucurie de fiecare membru al familiei. Cea mai bună cale [77]
prin care părinţii pot să înalţe şi să onoreze Sabatul este aceea de
a găsi mijloace prin care să le dea o învăţătură potrivită copiilor
lor, trezindu-le interesul pentru lucrurile spirituale şi oferindu-le o
perspectivă corectă asupra caracterului lui Dumnezeu şi a cerinţelor
Sale, pentru ca ei să poată obţine viaţa veşnică. Părinţi, faceţi din
Sabat o încântare, ca fiii şi fiicele voastre să-l aştepte cu nerăbdare
şi să-l primească din toată inima! Dumnezeu va fi astfel onorat în
cămin. (The Signs of the Times, 20 mai 1886)
(...) Dar pot să facă mult pentru a înălţa Sabatul în familiile
lor, făcând din el cea mai interesantă zi din săptămână. Trebuie să
consacram mai mult timp pentru a-i face pe copiii noştri să înţeleagă
importanţa acestei zile. O schimbare va avea o influenţă fericită
asupra lor. Putem să ne plimbăm cu ei în aer liber, să stăm cu ei în
crânguri şi în strălucitoarea lumină a soarelui şi să dăm minţii lor, în
continuă agitaţie, ceva ca hrană, conversând cu ei despre lucrările
lui Dumnezeu, inspirându-le iubire şi respect şi atrăgându-le atenţia
asupra frumoaselor lucruri din natură. (Testimonies for the Church
2:584)
Părinţi, faceţi ca Sabatul să fie o delectare, pentru ca astfel copiii
voştri să poată privi spre el şi să-i poată spune bun venit în inimile
lor. (Testimonies for the Church 2:584)
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Oh, faceţi ca Sabatul să fie cea mai încântătoare şi mai binecuvântată zi a întregii săptămâni! Părinţii nu trebuie să le permită
copiilor ca în Sabat să-şi petreacă timpul afară la joacă sau distrându˜se împreună cu alţi copii. Am aflat că în ziua de Sabat mulţi
sunt indiferenţi şi nu ştiu unde sunt sau ce fac copiii lor. Părinţii pot
şi trebuie să fie atenţi la copiii lor, citin-du-le cele mai atractive părţi
ale istoriei biblice, educându-i să respecte ziua de Sabat şi s-o păzească în conformitate cu porunca. Acest lucru nu se poate face dacă
părinţii nu înţeleg cât este de important să trezească interesul copiilor
[78] lor. Dar, dacă vor acţiona în mod corespunzător, ei pot transforma
Sabatul într-o încântare. Ei le pot trezi copiilor interesul pentru a
citi sau a vorbi despre mântuirea sufletelor lor, dar, pentru aceasta,
copiii trebuie să fie educaţi şi instruiţi. Inima firească nu adoră să se
gândească la Dumnezeu, la cer sau la lucrurile cereşti. Este necesară
o luptă continuă pentru a învinge influenţele lumii şi înclinaţiile spre
rău şi pentru a-i permite luminii cereşti să pătrundă în inimă. Este
nevoie de poruncă peste poruncă şi învăţătură peste învăţătură, puţin
aici, puţin acolo. (The Review and Herald, 14 aprilie, 1885)
Prea adesea, copiilor li se permite să crească fără o educaţie
religioasă, deoarece părinţii lor consideră că sunt prea mici ca să le
încredinţeze îndatoriri creştine. în Sabat, ei pot să meargă la biserică,
să stea acasă sau să hoinărească, după cum le place. Ca şi Eli, părinţii
îi sfătuiesc, dar nu le poruncesc. Ei nu exercită controlul pe care îl
cere Dumnezeu, iar blestemul pentru această conducere greşită a
copiilor cade asupra lor. (The Review and Herald, 13 aprilie 1897)
Părinţi, mai presus de orice, aveţi grijă în Sabat de copiii voştri!
Nu le îngăduiţi să calce ziua sfântă a lui Dumnezeu, jucându-se în
casă ori afară. A-i lăsa să calce Sabatul este ca şi cum voi înşivă aţi
călca Sabatul, iar, când le îngăduiţi să hoinărească sau să se joace,
Dumnezeu vă consideră şi pe voi călcători ai Sabatului. Copiii care
sunt sub autoritatea voastră trebuie făcuţi să vă asculte. Cuvântul
vostru trebuie să fie lege pentru ei. Părinţi, nu vreţi să va înţelegeţi
şi să vă faceţi datoria, înainte de a fi prea târziu? Nu vreţi să începeţi
cu seriozitate să faceţi ce trebuie, răscumpărând vremea şi necruţând
nici un efort pentru a vă mântui copiii? (The Review and Herald, 19
septembrie 1854)
Pentru ca Sabatul să fie o desfătare, este necesar ca părinţii să le
ofere copiilor lor tot timpul posibil. Am văzut multe familii în care

Familia în Sabat

65

tatăl, mama şi copiii mai mari nu petreceau timp cu cei mai mici, [79]
ci îi lăsau să se distreze cum puteau. După un timp, plictisiţi, copiii
se duceau afară şi începeau să se joace sau să facă glume. Astfel,
pentru ei, Sabatul nu are nici o însemnătate sfântă. (The Bible Echo
BE, 13 februarie 1899)
(...) Citiţi povestirile interesante din istoria biblică. Astfel, Sabatul va fi pentru ei cea mai plăcută zi a săptămânii. Dar, dacă părinţii
zăbovesc în pat şi se scoală târziu în Sabat, urmează numai confuzie şi grabă în pregătirea pentru micul dejun şi pentru Şcoala de
Sabat, iar ziua devine obositoare, Sabatul este profanat şi în cămin
nu mai sunt trezite simţăminte sfinte, iar Şcoala de Sabat ajunge
plictisitoare. Fraţii şi surorile mele care păziţi Sabatul, vă sfătuiesc
să vă „aduceţi aminte de ziua a şaptea ca s-o sfinţiţi“. Trebuie să va
schimbaţi foarte mult. Multe dintre obiceiurile şi practicile voastre
din Sabat li displac lui Dumnezeu. Dacă vreţi să vă educaţi copiii
să respecte Sabatul după poruncă, trebuie să o faceţi şi prin vorbă,
şi prin exemplu. Adevărul, adânc întipărit în inimă, nu se va şterge
niciodată în totalitate. Ce a impresionat inima în primii ani de viaţă
îşi va face simţit efectul mai târziu. Aceste impresii pot fi îngropate,
dar rareori se vor şterge cu totul. învăţaţi-i pe copiii voştri că poruncile lui Dumnezeu trebuie să devină regula vieţii lor. Se pot ivi
situaţii care să-i despartă pe copii de părinţi şi de cămin, dar lecţiile
învăţate în copilărie şi în tinereţe vor fi pentru ei o binecuvântare
pentru întreaga viaţă. (Lake Union Herald, 14 aprilie 1909)
Adesea, se întâmplă că părinţii nu sunt atenţi, n-au grijă să-i
înconjoare pe copiii lor cu influenţe drepte. Atunci când îşi aleg un
cămin, ei se gândesc mai mult la interesele lor lumeşti, decât la o
atmosferă morală şi socială, şi astfel copiii îşi formează prietenii ce
sunt nefavorabile înălţării evlaviei şi formării unui caracter drept.
Apoi părinţii îngăduie lumii să le ocupe timpul, puterea şi gândirea;
şi, când vine Sabatul, ei sunt atât de extenuaţi, încât nu au ce să-l [80]
dea lui Dumnezeu în ziua Lui cea sfântă, nici o dulce evlavie care sa
le binecuvânteze căminul şi să facă Sabatul o plăcere pentru copiii
lor. Ei sunt foarte rar vizitaţi de un pastor, pentru că se aşază în afara
privilegiilor religioase. O apatie se furişează peste suflet. Copiii sunt
contaminaţi prin legături rele şi iubirea sufletului, pe care o simţeau
cândva, moare şi este uitată. (Testimonies for the Church 5:320)
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Mi-a fost arătat că foarte mulţi dintre părinţii care mărturisesc a
crede solemna solie pentru acest timp nu şi-au educat copiii pentru
Dumnezeu. Ei nu s-au înfrânat şi s-au supărat pe oricine a încercat
să-i oprească. Ei nu şi-au legat zilnic, printr-o credinţă vie, copiii
de altarul Domnului. Multora dintre aceşti tineri li s-a îngăduit să
calce porunca a patra, căutând satisfacerea plăcerilor lor în ziua cea
sfântă a lui Dumnezeu. Ei n-au simţit nici o mustrare de conştiinţă
mergând pe străzi în ziua Sabatului pentru propria distracţie. Mulţi
merg acolo unde le place şi fac ceea ce le place şi părinţii lor se tem
atât de mult că nu le sunt pe plac, încât, imitând atitudinea lui Eli,
nu îndrăznesc să le poruncească. (Testimonies for the Church 5:36)
Aceşti tineri, în cele din urmă, pierd orice respect pentru Sabat
şi n-au nici o plăcere pentru adunările religioase sau pentru lucrurile
sacre şi veşnice. Dacă părinţii lor încearcă să-i mustre cu blândeţe,
ei se apără, arătând spre greşelile unora dintre membrii bisericii. în
loc să aducă la tăcere de prima dată orice încercare de felul acesta,
părinţii gândesc la fel ca şi copiii lor; dacă acesta sau acela ar fi
desăvârşit, copiii lor ar fi cum trebuie. în loc de a proceda astfel, ei
ar trebui să-i înveţe ca păcatele altora nu constituie scuze pentru ei.
(...) (Testimonies for the Church 5:37)
Îndrumaţi-i pe copiii voştri sa considere Sabatul ca fiind o desfătare, o zi deosebită; ziua sfântă a Domnului, care trebuie să fie
onorată. Nu vă permiteţi să petreceţi orele preţioase ale Sabatului în
[81] pat. Părinţii trebuie să se scoale devreme. Vineri, sub supravegherea
mamei, copiii trebuie să-şi aranjeze cu mâinile lor hainele pregătite
din cursul săptămânii, astfel ca în Sabat ei să se poată îmbrăca în
linişte, fără confuzie, fără grabă sau cuvinte repezite. (The Bible
Echo, 13 februarie 1899, par.8)
În tot ce aparţine succesului lucrării lui Dumnezeu, primele
biruinţe trebuie să fie câştigate în viaţa de familie. Aici trebuie să
înceapă pregătirea pentru Sabat. în tot cursul săptămânii, părinţii
să-şi aducă aminte că familia lor trebuie să fie o şcoală în care copii
trebuie să fie pregătiţi pentru curţile de sus. Cuvintele lor trebuie să
fie cuvinte curate, drepte. Nici un cuvânt pe care copii lor n-ar trebui
să-l audă nu trebuie sa le scape de pe buze. Spiritul să fie păstrat
liber de mânie. Părinţilor, trăiţi în cursul săptămânii ca în faţa unui
Dumnezeu sfânt, care v-a dat copii pe care să-i creşteţi pentru El.
Creşteţi pentru El mica biserică din familia voastră, pentru ca în
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Sabat toţi să fie pregătiţi să se închine în Sanctuarul Domnului. în
fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, înfăţişaţi-i pe copiii voştri lui
Dumnezeu ca moştenire a Lui răscumpărată în sângele Său. Învăţaţii că este datoria şi privilegiul lor cel mai mare să-L iubească pe
Dumnezeu şi să-l slujească. (Testimonies for the Church 6:354)
Dumnezeu a rostit de pe Sinai: „Adu-ţi aminte de ziua Sabatului,
ca s-o sfinţeşti“. Respectaţi voi Sabatul în conformitate cu această
poruncă? Le porunciţi copiilor voştri şi casei voastre, asemenea lui
Avraam? Părinţii nu şi-au făcut cu credincioşie lucrarea în familie. Ei nu au simţit o răspundere pentru suflete, nici măcar pentru
cele ale copiilor lor. Nu i-au ţinut în frâu, ci au fost indulgenţi cu
ei, neglijându-le interesele veşnice. Cărţile cerului stau mărturie
împotriva lor. (The Review and Herald, 22 septembrie 1896)
(...) Când îi vedeţi pe copiii voştri afară din corabie, fără Dumnezeu şi fără nici o speranţă în lume, grăbiţi-vă! Furtuna mâniei lui
Dumnezeu va veni în curând asupra copiilor neascultării. Dumnezeu
i-a încredinţat fiecăruia o datorie sfântă. El i-a dăruit fiecăruia talente [82]
pe care să le dezvolte, nu să le îngroape şi, nu peste multă vreme, le
va cere înapoi. Nu aşteptaţi ca altcineva să lucreze în locul vostru.
Dacă viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, puterea
făcătoare de minuni a Satanei care este deja la lucru, nu ne va înşela.
(The Review and Herald, 22 septembrie 1896)
Vă sfătuiesc, fraţilor şi surorilor: „Aduceţi-vă aminte de ziua
Sabatului ca să o sfinţiţi“. Dacă doriţi ca fii şi fiicele voastre să ţină
Sabatul potrivit cu cele spuse de poruncă, trebuie să-i învăţaţi atât
prin precept, cât şi prin exemplu. înscrierea adâncă a adevărului în
inimă nu se va şterge niciodată. Impresiile făcute din copilărie se
vor vedea în anii de mai târziu. S-ar putea ivi împrejurări care să-i
despartă pe copii de părinţi şi de căminul lor, dar, atâta vreme cât şi
ei păzesc învăţătura primită în copilărie şi tinereţe, aceasta va fi o
[83]
binecuvântare. (Testimonies for the Church 6:359)

Capitolul 17 — Sabatul şi natura
Întrucât Sabatul este memorialul puterii creatoare, el este ziua
mai presus de oricare alta, în care ar trebui să ne familiarizăm cu
Dumnezeu prin lucrările Sale. în mintea copiilor, chiar noţiunea de
Sabat ar trebui să fie legată de frumuseţea lucrurilor naturale. Fericită
este familia care poate să meargă în Sabat la locul de închinare, aşa
cum Isus şi discipolii Săi mergeau la sinagogă — peste câmpuri,
de-a lungul malurilor lacului sau prin dumbrăvi. Fericiţi sunt tatăl
şi mama care-şi pot învăţa copiii Cuvântul scris al lui Dumnezeu,
cu ilustraţii din paginile deschise ale cărţii naturii; care se pot aduna
sub copacii verzi, în aerul proaspăt, curat, pentru a studia Cuvântul
şi pentru a înălţa cântări de laudă Tatălui de sus. (Education, 251)
Sabatul ne îndreaptă gândurile spre natura şi ne aduce în legătură
cu Creatorul. în cântecul păsărelelor, în foşnetul pomilor, în muzica
mării, putem încă să auzim vocea Aceluia care a vorbit cu Adam
în Eden, în răcoarea zilei. Când admirăm puterea Lui în natură,
găsim mângâiere, deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile dă
viaţa şi fiinţei lăuntrice. El, „care a zis: «Să lumineze lumina din
întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească
lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos“ (2
Corinteni 4, 6). (The Desire of Ages, 281)
Pentru ca să păzim Sabatul sfânt, nu este necesar sa ne închidem
între ziduri, izolaţi de frumoasele scene ale naturii şi de aerul generos şi înviorător al cerului. (...) (The Review and Herald, 30 mai
[84] 1871; Testimonies for the Church 2:583) Ca să respectăm Sabatul,
nu trebuie să îngăduim minţii noastre să se oprească asupra lucrurilor
cu un caracter lumesc. Totuşi nu este necesar să ne izolam de natură
şi să ne lipsim de prospeţimea înviorătoare a aerului. Sabatul a fost
făcut să fie o binecuvântare pentru om, îndepărtându-i gândurile de
la munca obişnuită şi îndreptând-o spre contemplarea bunătăţii şi
slavei lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să participe la
adunările destinate închinării, pentru a schimba idei despre adevărurile Cuvântului Său şi pentru a dedica o parte din timp rugăciunii.
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Dar aceste întâlniri, chiar şi în Sabat, nu trebuie făcute obositoare
prin lungimea şi lipsa lor de interes. Toţi trebuie sa aibă posibilitatea
să petreacă o parte din Sabat în aer liber. (The Signs of the Times,
20 mai 1886)
Trebuie să petrecem o parte a Sabatului în meditaţie religioasă,
gândindu-ne la binecuvântările şi la minunile lui Dumnezeu din
lucrurile create, aşa cum sunt ele manifestate în decorul stâncos
al munţilor, unde un pisc se ridică deasupra altuia, iar prăpăstiile
teribile şi stâncile despicate de cutremure sau trăsnete poartă semnul
inconfundabil al Aceluia care a mutat munţii în mânia Lui, şi, în
aceeşi măsură, în priveliştile mai liniştite ale naturii, unde arborii
înalţi, clipocitul pâraielor, iarba verde şi florile multicolore exprimă
dragostea Dumnezeului infinit. (The Signs of the Times, 28 februarie
1878)
(...) În această Sfântă zi de odihnă, mai mult decât în oricare altă
zi, noi trebuie să studiem soliile pe care Dumnezeu Ie-a scris pentru
noi în natură. Noi ar trebui să studiem parabolele Mântuitorului
nostru acolo unde El Ie-a rostit, şi anume, în câmpii şi dumbrăvi,
sub cerul liber, prin iarbă şi flori. Apro-piindu-ne tot mai mult de
inima naturii, Domnul Hristos face ca prezenţa Sa să fie tot mai reală
pentru noi şi vorbeşte inimilor noastre despre pacea şi iubirea Sa.
[85]
(Coloseni 26)

Capitolul 18 — Adunările din Sabat
Sabatul a fost făcut pentru om, ca să fie o binecuvântare pentru
el, să-i îndepărteze gândurile de la munca obişnuită şi sa le îndrepte
spre bunătatea şi slava lui Dumnezeu. Este necesar ca poporul lui
Dumnezeu să se adune, ca să discute despre El, să împărtăşească
gânduri şi idei cu privire la adevărurile conţinute în Cuvântul Său
şi să consacre o parte din timp rugăciunii. Dar, chiar şi în Sabat,
aceste întâlniri nu trebuie să fie obositoare prin lungimea lor şi prin
caracterul lor anost. Toţi trebuie să aibă ocazia de a petrece o parte a
zilei în aer liber. (The Review and Herald, 30 mai 1871)
(...) Este necesar ca poporul lui Dumnezeu să se întâlnească
special pentru închinare, pentru a schimba gânduri despre adevărul
şi Cuvântul Lui, şi pentru rugăciune. Dar aceste întâlniri, chiar şi
în Sabat, nu trebuie să fie obositoare prin lungimea şi lipsa lor de
interes. O parte din timpul acestei zile ar trebui să o petrecem în
natură. (The Signs of the Times, 20 mai 1886)
Taţii şi mamele trebuie să facă din participarea copiilor lor la
închinarea publică în Sabat o regulă şi să întărească această regulă
prin propriul exemplu. Este datoria noastră să fim capii familiilor
noastre, asemenea lui Avraam. (...) Toţi cei care au făcut legământul
botezului s-au consacrat solemn în slujba lui Dumnezeu. Acest
legământ îi obligă să facă tot ce le stă în putinţă pentru ca ei şi copiii
lor să poată obţine toate motivaţiile şi încurajările pentru viaţa de
creştin. (The Review and Herald, 13 iunie 1882)
Casa lui Dumnezeu este adesea profanată, iar Sabatul călcat de
[86] copiii celor care respectă Sabatul. Uneori, copiilor li se permite
să alerge, să se joace, să discute şi să-şi manifeste înclinaţiile rele
chiar şi la întâlnirile unde sfinţii trebuie să 1 se închine lui Dumnezeu în frumuseţea sfinţeniei. în felul acesta, locul care ar trebui
să fie sfânt, în care ar trebui să domnească o linişte sfântă, să fie
ordine desăvârşită, curăţie şi umilinţă, este transformat în Babilon
(„confuzie“)—Acest fapt este de ajuns pentru a atrage neplăcerea lui
Dumnezeu şi pentru a îndepărta prezenţa Lui din adunările noastre.
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Aceste lucruri li aprind mânia şi, atâta timp cât vor exista, El nu-l va
însoţi pe Israel în lupta împotriva duşmanilor lui. (The Review and
Herald, 19 septembrie 1854)
Casa lui Dumnezeu este adesea profanată de copiii celor care
respectă Sabatul. Părinţii lor le permit să alerge înăuntru, să se
joace, să discute, să distraga atenţia celorlalţi şi să-şi manifeste
înclinaţiile rele chiar în locul în care oamenii s-au adunat să I se
închine lui Dumnezeu. Mi s-a arătat ca în adunările sfinţilor trebuie
să domnească o linişte sfântă. Dar casa în care se adună poporul lui
Dumnezeu este adesea făcută un adevărat babilon, un loc al confuziei
şi al dezordinii. Lui Dumnezeu nu-l place acest lucru. Dacă părinţii
nu au autoritate şi nu-şi pot controla copiii la aceste întâlniri, lui
Dumnezeu l-ar plăcea mai mult ca ei să rămână acasă. Mai bine să
piardă doar ei ocazia de întâlnire, decât un număr mare de persoane
să fie deranjate, iar adunările să fie tulburate. Dacă părinţii nu-şi
exercită controlul asupra copiilor acasă, ei nu-i pot străpâni nici la
biserică. Cine trebuie să sufere în acest caz? Cu siguranţă că părinţii.
Ei nu trebuie să se simtă lezaţi, dacă alţi participanţi nu vor să li se
tulbure pacea, când se întâlnesc A Solemn Appeal, 1 se închine lui
Dumnezeu. (Spiritual Gifts 2:288)
Este trist faptul că mulţi întârzie mereu în Sabat dimineaţa. Dormind până târziu, ei risipesc o bună parte a dimineţii acestei zile
care îi aparţine lui Dumnezeu şi pe care ne cere să I-o consacram [87]
Lui. în felul acesta, ei îl jefuiesc pe Dumnezeu. Din această cauză,
ei sunt în întârziere cu orice lucru, familia este în confuzie, iar, în
final, toţi întârzie la Şcoala de Sabat şi poate chiar la serviciul divin.
De ce să nu ne sculăm devreme, o dată cu păsările, şi să aducem
laude şi mulţumiri lui Dumnezeu? încercaţi, fraţi şi surori! Faceţi
toate pregătirile cu o zi înainte, iar în Sabat veniţi la timp la Şcoala
de Sabat şi la serviciul divin. Astfel, nu numai că le veţi fi de folos
altora, ci voi înşivă vă veţi bucura de bogate binecuvântări. (The
Youth’s, 19 martie 1879)
Neglijenţa ta de a participa la serviciile divine este o greşeală
foarte gravă. Privilegiile serviciului divin sunt binefăcătoare şi pentru
tine, în aceeaşi măsură ca şi pentru alţii, şi sunt la fel de importante.
(...) (Counsels on Health, 368; Testimony for the Physicians and
Helpers of the Sanitarium, 16)

72
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Poporul nostru nu trebuie făcut să creadă că este nevoie să asculte o predică în fiecare Sabat. Mulţi care ascultă frecvent predici
rămân cu puţine învăţături, chiar dacă adevărul este expus foarte clar.
Adesea, ar fi mai folositor dacă întâlnirile de Sabat ar fi asemenea
unei ore de studiu biblic. Adevărurile Bibliei trebuie să fie prezentate
într-o manieră simplă şi captivantă, aşa încât toţi să poată înţelege
principiile mântuirii. (Loma Linda Messages, 179)
Fiecare trebuie să-şi dea seama că are ceva de făcut pentru a
face ca adunările din Sabat să fie interesante. Voi nu trebuie să vă
strângeţi pentru a îndeplini numai o formalitate, ci pentru a face
schimb de gânduri, pentru a povesti experienţele voastre zilnice,
pentru a exprima mulţumiri, pentru a rosti sincera voastră dorinţă
după iluminare divină; pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus
Hristos, pe care L-a trimis Ei. Discuţiile purtate cu privire la Hristos
vor întări sufletul pentru încercările şi luptele vieţii. Să nu credeţi
că puteţi fi creştini, şi totuşi să vă închideţi în voi înşivă. Fiecare
este o parte din marea pânză a omenirii şi experienţa fiecăruia va
[88] fi determinată, în mare măsură, de experienţa tovarăşilor săi. (...)
(Testimonies for the Church 6:362)
(...) Totuşi cât de mulţi din poporul lui Dumnezeu sunt nepăsători
în Sion. În general, comunităţile sunt slabe şi nu pot sta pe picioarele
lor. Membrii acestor biserici socotesc că trebuie să fie cineva cu ei
în fiecare Sabat pentru a le oferi hrana spirituală a Evangheliei. Ei
nu-şi dau seama ca este necesar ca fiecare să-şi însuşească personal
adevărul care Ie-a fost descoperit şi că trebuie să transmită lumina
lui Hristos şi celor care nu-L cunosc. De fapt, ei nu fac nimic nici în
ce priveşte lucrarea misionară de acasă, nici în regiunile îndepărtate.
(The Review and Herald, 12 ianuarie 1897)
(...) Aceia care s-au unit cu Domnul prin legământ de slujire sunt
datori să se unească cu El în marea şi grandioasa lucrare de salvare
de suflete. Membrii bisericii să-şi facă în chip credincios partea de
lucru în timpul săptămânii, iar în Sabat să povestească experienţa
lor. Adunarea va fi atunci ca o hrană dată la timp potrivit, aducând
tuturor celor prezenţi viaţa şi o putere nouă. Când poporul lui Dumnezeu vede marea nevoie de a lucra aşa cum a lucrat Hristos pentru
convertirea păcătoşilor, mărturiile depuse de credincioşi în Sabat,
la serviciul divin, vor fi pline de putere. Cu bucurie, ei vor povesti
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experienţa scumpă câştigată, lucrând pentru alţii. (Testimonies for
the Church 7:19)
(...) Am discutat despre modalitatea cea mai eficientă şi mai
înţeleaptă prin care pot fi salvate sufletele şi despre felul în care
poate fi petrecut Sabatul într-o manieră cât mai folositoare acolo
unde nu sunt decât foarte puţini cei care îl păzesc. Dacă sunt doar trei
care se pot întâlni în Sabat, aceştia trebuie să se adune şi să studieze
Scripturile, citind din publicaţiile noastre ce pare mai potrivit pentru
părinţi şi copii, iar apoi să se roage împreună, cerând prezenţa şi
binecuvântarea lui Dumnezeu. (The Signs of the Times, 16 martie
1882) (...) Nimeni să nu vină la locul de închinare ca să aţipească, în [89]
casa lui Dumnezeu nu trebuie să doarmă nimeni. Voi nu picaţi de
somn când sunteţi prinşi de lucrările voastre pământeşti, pentru că
aveţi un interes în lucrarea voastră. Să îngăduim noi oare ca slujba
de care sunt legate interese veşnice să fie pusă pe o treaptă mai jos
decât treburile trecătoare ale vieţii? (Testimonies for the Church
6:361)
(...) Adunările de Sabat, serviciile de dimineaţă şi de seara în
cămin şi în capelă, dacă nu sunt plănuite cu înţelepciune şi nu sunt
vitalizate de Duhul lui Dumnezeu, pot deveni cât se poate de formale,
neplăcute, neatrăgătoare şi cele mai împovărătoare pentru tineri,
dintre toate exerciţiile şcolare. Adunările sociale şi toate celelalte
exerciţii religioase ar trebui sa fie în aşa fel plănuite şi dirijate, încât
să fie nu numai folositoare, ci şi plăcute, şi atrăgătoare. Rugăciunea
înălţată laolaltă va lega inimile de Dumnezeu cu legături dăinuitoare;
mărturisindu-L pe Hristos în mod deschis şi curajos, dovedind în
caracterul nostru blândeţea, smerenia şi iubirea Lui, îi vom fermeca
pe alţii cu frumuseţea sfinţeniei. (Testimonies for the Church 6:174)
În general, predica la adunările noastre din Sabat ar trebui să fie
scurtă. Ar trebui să se dea ocazie celor care-L iubesc pe Dumnezeu
să-şi arate recunoştinţa şi adorarea. (Testimonies for the Church
6:361)
Cuvântările lungi şi banale fac mai mult rău decât bine. Adesea,
în cadrul întâlnirilor de Sabat, sunt prezentate asemenea cuvântări.
Acolo unde nu este prezent un predicator, cel desemnat să conducă
întâlnirea consideră că este datoria lui să încerce să suplinească lipsa
cât poate el de bine şi începe o cuvântare lungă şi plictisitoare, care
ucide întâlnirea din start. Deseori, el este tulburat de lipsa de interes
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arătată de cei prezenţi. El vede cum interesul scade şi începe să se
întrebe ce să facă. Acestora le-aş spune: nu mai faceţi eforturi să
[90] predicaţi. Multora le place să vorbească, dar cuvântările lor sunt
lungi şi anoste, lipsite de rouă cerului. Atunci când un asmenea om
conduce întâlnirea, nu pot simţi decât înţelegere pentru ascultători.
El crede că o cuvântare atât de lungă trebuie să facă mult bine, însă
de fapt face rău. (Pastoral Ministry, 264; Sabbath-School Worker, 1
octombrie 1885)
În fiecare Sabat, oamenii trebuie să audă adevăruri care să-i ajute
pe calea mântuirii şi sa-i înveţe cum pot deveni creştini mai buni.
Este important ca ei să afle cum poate păcătosul să fie îndreptăţit
înaintea lui Dumnezeu. Calea mântuirii să le fie prezentată simplu.
Înălţaţi-L pe Isus ca singura speranţă a păcătoşilor! (The Review
and Herald, 7 octombrie 1909)
Mi-a fost arătat adesea că pastorii trebuie să predice mai puţin în
bisericile lor şi trebuie să facă mai multă lucrare personală. Poporul
nostru nu trebuie făcut să creadă că este necesar să asculte o predică
în fiecare Sabat. Mulţi care ascultă frecvent predici învaţă foarte
puţin, chiar dacă adevărul e prezentat clar! Adesea, ar fi mai folositor
dacă întâlnirile de Sabat s-ar desfăşura asemenea unei ore de studiu
biblic. Adevărul Scripturii trebuie prezentat într-o manieră simpla,
atractivă, astfel încât toţi să poată înţelege cu uşurinţă principiile
mântuirii. (Loma Linda Messages, 180; Evangelism, 348)
Unii îşi imaginează că este datoria lor să fie cârpacii comunităţii.
Firii lor pământeşti îi place să găsească pete şi defecte la ceilalţi. Ei
caută cu mult zel ceva de reproşat şi devin din ce în ce mai înguşti
la minte, până când sunt gata să acuze pe cineva chiar şi pentru
un singur cuvânt. În Sabat, ei se acuză unul pe altul. Acesta nu
este spiritul lui Hristos şi duce la dezbinare şi ceartă. Dumnezeu
nu acceptă o astfel de închinare, cum nu a acceptat nici jertfa lui
Cain. Nu există o piedică mai mare în calea creşterii spirituale, decât
atitudinea de a-i critica şi de a-i condamna pe alţii. Noi am văzut
din experienţă felul în care acest spirit de acuzare a pătruns în inima
[91] membrilor bisericii, până când aproape întreaga biserică a ajuns ca
un aluat dospit, iar rezultatul a fost că evlavia şi spiritul iui Hristos
n-au mai rămas aproape deloc. (Pastoral Ministry, 268; Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists,
212-213)
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Când vă întâlniţi Sabat de Sabat, nu aveţi nevoie de o orgă
scumpă, ca să cântaţi spre lauda Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Adoraţia inimii să se îndrepte către
„Cel ce ne-a iubit şi ne-a spălat de păcate cu sângele Său“. Subiectul
cuvântărilor predicatorilor să fie dragostea lui Hristos. Aceasta să
fie exprimată în cuvinte simple în fiecare cântare de laudă. Inspiraţia
Duhului lui Dumnezeu sa vă conducă rugăciunile. Sabat de Sabat,
cântarea recunoştinţei să se înalţe de pe buzele voastre la altarul
familial, să se audă de la amvon şi să răsune în biserică. în timp ce
pastorul rosteşte cuvintele vieţii, lăsaţi ca inima voastră să răspundă,
mărturisind că aţi primit mesajul ca şi când ar fi venit din ceruri.
Acest lucru este demodat, ştiu, dar lauda nu se va îndrepta către
pastor, ci va fi o jertfă de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru
pâinea vieţii, pe care a dat-o sufletelor voastre înfometate. Acest
răspuns dat inspiraţiei Duhului Sfânt va întări şi încuraja întreaga
adunare. (GCD, 28 ianuarie 1893)
(...) Nici unul dintre cei care lucrează la birou nu este scutit de
a fi un lucrător în biserica lui Dumnezeu. Cei care sunt capabili să
lucreze la birou sunt capabili să fie lucrători şi în biserică. Pretutindeni este o lucrare misionară de făcut. Oricine lucrează la birou
şi se declară creştin trebuie să fie pus să lucreze în biserică în mod
sistematic. Fiecărui bărbat şi fiecărei femei Dumnezeu le cere să contribuie fa înaintarea cauzei Sale. Fiecare instituţie, cum ar fi Editura
Pacific Coast, trebuie să aibă reguli şi disciplină, cerându-le celor
care lucrează în birouri să fie nişte lucrători zeloşi în biserică. Dacă
neglijează să participe la întâlnirile de seară sau la cele din Sabat, ei
trebuie să fie întrebaţi, iar dacă prezintă motive valide trebuie îndem- [92]
naţi sau mustraţi să participe la aceste întâlniri atât de importante
pentru puterea lor spirituală. Fără această putere spirituală, influenţa
lucrătorilor nu va fi bună, iar atmosfera religioasă de la birou nu
va fi adecvată. Cei care pretind că sunt angajaţi în lucrarea sfântă a
lui Dumnezeu nu trebuie să scuze neglijarea slujirii lui Dumnezeu
din cauza muncii lor Decât să lase la o parte slujirea lui Dumnezeu,
mai degrabă ar trebui să renunţe la munca lor, deoarece puterea şi
harul Său sunt esenţiale în fiecare zi în vederea împlinirii datoriilor
zilnice, iar ocaziile şi privilegiul de a primi putere spirituală nu pot fi
desconsiderate sau neglijate fără a ne îndepărta de Dumnezeu. în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu nu se doreşte angajarea unor asemenea
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oameni. (Special Testimonies Concerning the Work and Workers in
[93] the Pacific Press, 7)

Capitolul 19 — Scoala de Sabat
Şcoala de Sabat le oferă părinţilor şi copiilor ocazia de a studia
cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pentru ca să se bucure de beneficiile
Şcolii de Sabat, atât părinţii cât şi copiii, trebuie să consacre timp
pentru studierea lecţiilor, căutând să obţină o cunoaştere profundă a
faptelor prezentate şi a adevărurilor spirituale pe care lecţiile sunt
destinate sa le transmită. îndeosebi, trebuie să le inspirăm tinerilor
dorinţa de a cerceta cu sârguinţă Scripturile, arătându-le cât de important este acest lucru. (Counsels to Parents, Teachers, and Students,
137)
Părinţii să considere ca o datorie sfântă atât educarea copiilor
în conformitate cu orânduielile şi cerinţele lui Dumnezeu, cât şi
îndrumarea lor în înţelegerea profeţiilor. Ei trebuie să-şi educe copiii
acasă şi să fie interesaţi ei înşişi de lecţiile Şcolii de Sabat. Studiind
alături de copii, ei arată ca înţeleg importanţa adevărului descoperit
în lecţiile Şcolii de Sabat, aju-tându-i să-şi dezvolte gustul pentru
cunoaşterea Bibliei. (Testimonies on Sabbath-School Work, 111)
Părinţi, stabiliţi zilnic un timp pentru studierea împreună cu
copiii a lecţiei Şcolii de Sabat. Renunţaţi mai degrabă, dacă este
nevoie, la o vizită decât să sacrificaţi timpul dedicat lecţiilor istoriei
sacre. (...) (Child Guidance, 511; Counsels to Parents, Teachers, and
Students, 137; Counsels on Sabbath School Work, 41; Testimonies
on Sabbath-School Work, 10; The Review and Herald, 9 octombrie
1883)
(...) Părinţii, deopotrivă cu copiii, vor beneficia de pe urma acestui studiu. Cele mai importante pasaje ale Scripturii, referitoare la
lecţie, trebuie să fie încredinţate memoriei nu ca o povară, ci ca un
privilegiu. La început, memoria poate fi deficitară, dar, prin exerciţiu, [94]
ea va căpăta putere şi, după un timp, vă veţi bucura să tezaurizaţi în
ea cuvintele adevărului. Acest bun obicei se va dovedi un excelent
ajutor în creşterea spirituală. (Child Guidance, 511; Counsels to
Parents, Teachers and Students, 137; Counsels on Sabbath School
77
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Work, 41; Testimonies on Sabbath-School Work, 10; The Review
and Herald, 9 octombrie 1883)
În timpul săptămânii, trebuie să avem în vedere Sabatul Domnului şi să muncim astfel încât copiii noştri să aibă timp zilnic pentru
a studia lecţiile împreuna cu părinţii, care să arate ei înşişi interes
pentru studiu. O asemenea atitudine îi va educa pe copii să simtă că
lecţiile lor sunt importante. (The Review and Herald, 2 decembrie
1884)
Există mulţi copii care spun că nu au avut timp şi de aceea nu
şi-au învăţat lecţiile pentru Şcoala de Sabat; sunt însă doar câţiva
care n-ar putea găsi ceva timp pentru a-şi învăţa lecţiile, dacă le-ar
considera interesante. Unii îşi petrec timpul în distracţii şi făcând
excursii; fetele, aranjându-şi în mod inutil rochiile pentru etalare
ostentativă, cultivând astfel mândria şi uşurătatea. Orele acestea
petrecute fără nici un folos sunt ale lui Dumnezeu, timp pentru care
trebuie să dea socoteală. (...) (Counsels on Sabbath School Work, 56;
The Review and Herald, 8 august 1878; The Youth’s Instructor, 23
aprilie 1879; Testimonies on Sabbath-School Work, 8; Testimonies
for the Church 3:198; Testimony to the Church at Battle Creek
(1872), 18)
(...) Mulţi studenţi au făcut din studii primul mare obiectiv al
lor şi au neglijat rugăciunea, lipsind de la Şcoala de Sabat şi ora
de rugăciune; şi, neglijându-şi îndatoririle religioase, ei s-au întors
la casele lor îndepărtaţi de Dumnezeu. Cea mai importantă parte a
educaţiei lor a fost neglijată. Ceea ce se afla la temelia oricărei ştiinţe
adevărate nu trebuie să fie considerat secundar. „Frica Domnului este
începutul înţelepciunii.“ „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihă-nirea Lui.“ Lucrul aceasta nu trebuie făcut în ultimul, ci
în primul rând. (...) (Christian Education, 28; Testimonies for the
[95] Church 4:425) Ar trebuie să fie ordine şi disciplină la Şcolile noastre
de Sabat. Copiii care participă ia aceste ore ar trebui să preţuiască
privilegiul de care se bucură şi ar trebui să li se ceară să respecte
regulamentul. Iar părinţii ar trebui să manifeste o grijă încă şi mai
mare ca fiii şi fiicele lor să-şi înveţe lecţiile biblice, mai mare decât
aceea pe care o au când îi controlează pentru a vedea dacă şi leau făcut pe cele de zi cu zi, de la şcoală. Lecţiile biblice ar trebui
învăţate mult mai bine decât cele de la şcolile normale. Dacă părinţii
şi copiii nu văd deloc necesitatea de a manifesta un astfel de interes,
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atunci copiii ar face mai bine să rămână acasă; căci Şcoala de Sabat
nu se va dovedi o binecuvântare pentru ei. (...) (Testimonies for the
Church 3:189)
Taţii şi mamele trebuie să aprecieze atât de mult privilegiile
Şcolii de Sabat, încât să-şi ia timp să verifice pentru a vedea dacă
copiii lor îşi învaţă perfect lecţia în fiecare Sabat. Ei trebuie să fie mai
interesaţi de învăţarea lecţiilor Şcolii de Sabat decât de pregătirea
lecţiilor obişnuite. (The Review and Herald, 12 decembrie 1878)
În multe locuri, această problemă este prea mult neglijată. Instructorii nu fac decât să citească lecţia, iar la Şcoala de Sabat le
îngăduie elevilor să citească răspunsul din Biblie sau din ghidul de
studiu. Niciodată nu ar trebui să se procedeze aşa. Fiecare lecţie
trebuie să fie memorată în întregime atât de instructor, cât şi de elevi,
astfel ca ea să le fie de folos ulterior. (The Review and Herald, 12
[96]
decembrie 1878)

Capitolul 20 — Sabatul si misiunea
(...) Dacă Dumnezeu Şi-ar opri mâna pentru o clipă, omul ar
cădea şi ar muri. Şi omul are de îndeplinit o lucrare în această zi.
Nevoile vieţii trebuie să fie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiţi,
lipsurile celor săraci trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i
ajute pe cei suferinzi în Sabat nu va fi socotit fără vină. Sabatul
sfânt a fost făcut pentru om, iar faptele de milă şi de bunătate sunt
în armonie deplină cu scopul urmărit prin această zi. Dumnezeu nu
doreşte ca fiinţele create de El să sufere nici măcar o oră, fie în Sabat,
fie în altă zi, dacă suferinţa poate fi alinată. (The Spirit of Prophecy
2:163; Redemption 3:26; The Desire of Ages, 207)
Cererile adresate lui Dumnezeu în ziua de Sabat sunt mult mai
numeroase ca în alte zile. în ziua aceasta, copiii Săi părăsesc lucrurile lor obişnuite şi petrec timpul în meditaţie şi rugăciune. Ei
cer îndurarea lui Dumnezeu mai mult în Sabat decât în alte zile.
Ei cer atenţia Lui deosebită. Ei imploră binecuvântările Lui alese.
Dumnezeu nu aşteaptă întâi să treacă Sabatul, ca numai după aceea
să le îndeplinească cererile. Lucrarea Cerului nu încetează niciodată
şi nici oamenii n-ar trebui să înceteze să facă bine. Sabatul nu are ca
scop să fie un timp de inactivitate. Legea opreşte lucrările pământeşti în ziua Domnului; munca pentru câştigarea hranei trebuie să
înceteze; nici o osteneală pentru plăcere sau profit lumesc nu este
îngăduită în această zi; ci, după cum Dumnezeu a încetat lucrarea
creaţiunii, S-a odihnit în Sabat şi l-a binecuvântat, tot aşa şi omul
trebuie să părăsească ocupaţiile de toate zilele şi să închine orele
acelea sfinte odihnei sănătoase, închinării şi faptelor sfinte. Lucrarea
[97] lui Hristos de vindecare a bolnavilor era în armonie desăvârşită cu
Legea. Ea făcea ca Sabatul să fie onorat. (The Desire of Ages, 207)
Fariseii L-au acuzat pe Hristos de călcarea Sabatului. (...) El Ie-a
îndreptat gândurile spre Lege şi spre mărturie, spre cuvintele pe care
El însuşi le rostise din stâlpul de nor şi Ie-a descoperit principiile
Legii lui Dumnezeu. Domnul Ie-a arătat că alinarea suferinţelor în
ziua de Sabat, atât în cazul oamenilor, cât şi al animalelor, era în
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armonie cu porunca lui Dumnezeu. (The Signs of the Times, 16
ianuarie 1896)
Isus Ie-a declarat că lucrarea de alinare a suferinţelor celor în
nevoie era în armonie cu porunca Sabatului, fie că era vorba de
mântuirea sufletelor, fie de alinarea durerii fizice. O. astfel de lucrare
este în armonie cu lucrarea îngerilor lui Dumnezeu, care urca şi
coboară continuu între cer şi pământ pentru a sluji omenirii suferinde.
Isus a răspuns acuzaţiilor lor, spunând: „Tatăl Meu lucrează până
acum, iar Eu trebuie, de asemenea, să lucrez“. Toate zilele îi aparţin
lui Dumnezeu, fiind destinate împlinirii planurilor Sale măreţe pentru
neamul omenesc. Daca evreii interpretau corect Legea, atunci lehova
era greşit, întrucât lucrează pentru a susţine ceea ce a creat, încă din
ziua în care a pus temeliile pământului, când stelele dimineţii cântau
împreună şi toţi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie (The Spirit of
Prophecy 2:162; Redemption 3:25)
Domnul Isus a dorit să corecteze învăţăturile false ale evreilor
cu privire la Sabat şi să-i convingă pe ucenicii Săi că faptele de
milă în această zi sunt în spiritul Legii. Prin vindecarea omului cu
mâna uscată, EI a desfiinţat tradiţia evreilor şi a înfăţişat porunca
a patra aşa cum o dăduse Dumnezeu lumii. Prin acest act, Domnul
a înălţat Sabatul, îndepărtând restricţiile fără rost care-l împovărau.
Fapta Lui de milă a onorat această zi, în timp ce aceia care-şi arătau
nemulţumirea faţă de El dezonorau Sabatul prin numeroasele lor [98]
ritualuri şi ceremonii nefolositoare. (The Spirit of Prophecy 2:199;
The Signs of the Times, 30 noiembrie 1876; Redemption 4:51)
(...) O sora este foarte neliniştită în legătură cu datoria ei. Ea îşi
îngrijeşte părinţii în vârstă şi le-ar putea asigura cu uşurinţă confortul
dacă ar lucra şi în Sabat. De aceea, ne întreabă daca porunca a cincea
nu este la fel de obligatorie ca şi a patra şi, dacă prin păzirea celei
de-a patra, trebuie sa facă rabat de la cererile poruncii a cincea, nu
ar putea să fie îndreptăţită sa neglijeze porunca a patra? îi înţelegem
pe cei încercaţi în confuzia şi în tulburarea lor şi ne-am străduit să
scriem câteva cuvinte de încurajare şi sfat pentru aceştia şi pentru cei
aflaţi în situaţii similare. Dorim să le spunem tuturor celor neliniştiţi
cu privire la datoria lor: sub nici o formă nu puteţi fi scuzaţi pentru
călcarea poruncii a patra. Lucrările necesare, ca slujirea celor bolnavi
sau vârstnici şi alinarea suferinţei, nu constituie o călcare a Sabatului.
Asemenea fapte sunt în perfectă armonie cu porunca Sabatului.
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Domnul Hristos, Exemplul nostru, nu Şi-a încetat activitatea în Sabat,
atunci când era vorba de împlinirea nevoilor bolnavilor. Din această
cauză, fariseii L-au acuzat de călcarea Sabatului, aşa cum fac şi
astăzi mulţi pastori care se opun Legii lui Dumnezeu. (The Signs of
the Times, 28 februarie 1878)
(...) În conformitate cu porunca a patra, Sabatul a fost destinat
pentru odihnă şi închinare religioasă. Toate ocupaţiile trecătoare
trebuiau să fie întrerupte, dar faptele de milă şi de bunătate erau în
acord cu scopul intenţionat de Domnul. Acestea nu sunt limitate
de timp sau de spaţiu. A-i alina pe cei suferinzi, a-i mângâia pe cei
întristaţi constituie o lucrare a dragostei, care onorează ziua sfântă
a lui Dumnezeu. (The Spirit of Prophecy 2:193; The Signs of the
Times, 30 noiembrie 1876; Redemption 4:45)
(...) Faptele de milă şi cele absolut necesare nu sunt o călcare a
Legii. Dumnezeu nu condamnă aceste lucruri. (...) (The Review and
[99] Herald, 3 august 1897) (...) Sabatul nu trebuie să fie o zi de lenevie
nefolositoare. Atât acasă, cât şi la biserica trebuie să se manifeste
un spirit de slujire. (...) în ziua aceasta, El vrea să-i binecuvânteze
într-un mod deosebit pe toţi cei care se consacră în slujba Sa. (Testimonies for the Church 6:361)
Lucrarea Cerului nu încetează niciodată şi nici noi nu ar trebui să
ne oprim din a face bine. Legea ne interzice munca în ziua de odihnă
a Domnului. Munca pentru câştigarea hranei trebuie să înceteze. De
asemenea, munca pentru profit lumesc sau pentru plăcere în această
zi este o călcare a Legii. Dar Sabatul nu trebuie să fie petrecut întrun mod nefolositor, în inactivitate. Aşa cum Dumnezeu Şi-a încetat
activitatea creatoare şi S-a odihnit în Sabat, aşa trebuie sa facem şi
noi, El ne porunceşte să ne lăsăm deoparte ocupaţiile zilnice şi să
dedicăm orele acestea sacre odihnei sănătoase, închinării şi faptelor
[100] sfinte. (The Story of Jesus, 74)

Capitotul 21 — Semnul sfinţirii
Rugăciunea pentru ucenicii Săi, adresată de Domnul Hristos Tatălui Său, a fost: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este
adevărul“. Semnul lui Dumnezeu este sfinţirea prin ascultarea de
adevăr. Această sfinţire îl face pe cel credincios asemenea Căpeteniei
Sale, Isus Hristos. El este adus într-o relaţie specială şi permanentă
cu Mântuitorul, cu condiţia păstrării loialităţii sale până la sfârşit.
Fiind sfinţiţi astfel, nu putem avea o credinţă contrafăcută, o doctrină
falsă, o experienţă duplicitară. Prin ieşirea din lume şi prin acceptarea Sabatului creaţiunii, binecuvântat şi sfinţit de Dumnezeu, noi
dovedim că pocăinţa noastră este adevărată. Suntem însemnaţi cu
sigiliul guvernării lui Dumnezeu. Prin acceptarea păzirii Sabatului
pentru Domnul, suntem sfinţiţi în sufletul, trupul şi spiritul nostru.
(ST, 22 noiembrie 1899)
Sabatul trebuie să fie un semn între Dumnezeu şi poporul Lui.
„Păziţi Sabatele Mele, pentru că ele sunt un semn între Mine şi voi
din neam în neam, ca sa ştiţi că Eu sunt Domnul care vă sfinţesc“.
Aceasta este sfinţirea biblica. (The Signs of the Times, 20 martie
1901)
(...) Pentru aceia care sfinţesc ziua Sabatului, ea este semnul
sfinţirii. Adevărata sfinţire înseamnă a fi în armonie cu Dumnezeu, a
fi una cu El în caracter. Ea se primeşte prin ascultarea de principiile
care sunt o transcriere a caracterului Lui. (Testimonies for the Church
6:350)
(...) Sabatul este un semn al puterii creatoare şi răscumpărătoare;
el arată către Dumnezeu, ca izvor al vieţii şi cunoaşterii; aduce [101]
aminte de slava de la început a omului şi dă astfel mărturie despre
scopul lui Dumnezeu de a recrea în noi chipul Său. (Education, 250)
(...) Pentru toţi aceia care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi o desfătare.
Văzându-L pe Hristos în Sabat, ei se desfată în El. Sabatul îi îndrumă
către lucrările creaţiunii, ca o dovadă a marii Lui puteri de a mântui.
în timp ce ne atrage atenţia către pacea Edenului care a fost pierdută,
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Sabatul ne vorbeşte despre pacea restabilită prin Mântuitorul. Fiecare lucru din natură repetă chemarea Lui: „Veniţi la Mine, toţi cei
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu va voi da odihnă“ (Matei 11, 28). (The
Desire of Ages, 289)
În tot cursul săptămânii, noi trebuie să avem în minte ziua de
Sabat şi să facem pregătiri pentru ţinerea ei potrivit poruncii. Nu
trebuie să ţinem Sabatul numai ca pe o problemă legală. Noi trebuie
să înţelegem influenţa lui spirituală asupra tuturor problemelor vieţii.
Toţi cei care privesc Sabatul ca pe un semn între ei şi Dumnezeu,
arătând că El este Domnul care-i sfinţeşte, vor reprezenta principiile
cârmuirii Lui. Ei vor aduce legile împărăţiei Sale în viaţa lor zilnică.
Zilnic, rugăciunea lor va fi ca sfinţirea Sabatului să odihnească asupra
lor. în fiecare zi, ei vor avea tovărăşia lui Hristos şi vor manifesta
desăvârşirea caracterului Său. în fiecare zi, lumina lor va străluci în
faţa altora, în fapte bune. (Testimonies for the Church 6:353)
(...) Prin urmare, Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a
ne sfinţi. El este dat tuturor acelora pe care îi sfinţeşte Hristos. Ca
semn al puterii Sale sfinţitoare, Sabatul este dat tuturor acelora care,
prin Hristos, devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. (The Desire
of Ages, 288)
Domnul Hristos Şi-a organizat o biserică aici pe pământ, cu scopul de a descoperi harul lui Dumnezeu prin membrii ei. În întreaga
[102] lume, poporul Lui trebuie să înalţe un memorial Sabatul Său — semnul dintre El şi noi, care arată că El este Cel care îi sfinţeşte. Prin
urmare, ei trebuie să arate ca s-au întors la credincioşia lor şi că
stau neclintiţi de partea principiilor Legii Sale. (AU, 01 aprilie 1901;
[103] Counsels on Health, 223)

Capitotul 22 — Semnul purtării Sale de grijă
Dumnezeu i-a dat poporului Său Sabatul pentru a fi un semn continuu al dragostei, al îndurării Sale şi al ascultării lor. (The Review
and Herald, 28 octombrie 1902)
La vremea sfârşitului, orice instituţie divină va fi restator-nicită.
Spărtura făcută în Lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om
urmează să fie reparată. Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, stând
înaintea lumii ca reformatori, trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile şi că Sabatul poruncii a
patra trebuie să stea ca memorial al creaţiunii, un amintitor continuu
al puterii lui Dumnezeu. în cuvinte distincte şi lămurite ei trebuie
să prezinte nevoile ascultării de toate preceptele Decalogului. Constrânşi de dragostea lui Hristos, ei trebuie să colaboreze cu El în
reclădirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie dregătorii spărturii, cei
ce dreg drumurile şi fac ţara cu putinţa de locuit (vezi Isaia 58, 12).
(Prophets and Kings, 678)
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