
CE S-A ÎNTÂMPLAT CU PĂZITORII LEGII LUI DUMNEZEU ?

Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel însărcinarea de a fi păzitorii căilor Lui. Ei 
trebuiau să fie ‘ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă’ Mica 
5:7. Deasemenea,  Templul trebuia să fie cunoscut drept “o casă de rugăciune 
pentru toate popoarele.” Isaia 56:7.

El le-a încredinţat responsabilitatea de a fi canale prin care bunătatea şi 
binecuvântările Lui să poată fi date celor din jurul lor, dar ei au neglijat aceasta şi l-
au dezamăgit pe Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit ducerea lor în captivitatea 
babiloniană pentru o perioadă de 70 de ani, departe de ţara promisă. Templul era 
distrus, iar lucrurile sfinţite pentru slujba Domnului erau necinstite de un împărat 
păgân. Pentru naţiunea iudaică, acesta a fost un moment de cotitură în păzirea 
Sabatului, dar ei încă nu împlineau scopul lui Dumnezeu tocmai pentru că nu 
ascultau de El în felul în care El a dorit – din dragoste şi credincioşie. 

Punctul de cotitură de la idolatrie la legalism. Atunci când iudeii s-au reîntors din 
captivitate în ţara făgăduită, a existat o hotărâre de a păzi Sabatul în forma cea mai 
perfectă, fără nici o tentă de idolatrie, tocmai pentru a Îl cinsti pe Dumnezeu ca şi 
Creator, ne mai făcând acele lucruri care au adus ruşine numelui lui Dumnezeu 
printre neamurile care îi înconjurau. Amintindu-şi de timpurile în care au împiedicat 
planul pe care Dumnezeu l-a avut cu ei, iar drept consecinţă, au trebuit să suporte 
robia, acum ei au luat hotărârea ca odată cu restabilirea lor, să îşi îndrepte umblarea 
înaintea Lui. Este demn de notat că ei au făcut aceeaşi promisiune pe care au făcut-
o şi părinţii lor la Sinai. În Neemia 10:29-31 stă scris că ei “Au făgăduit cu jurământ şi 
au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu…să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului 
şi în zilele de sărbătoare de la popoarele ţării care ar aduce da vânzare în ziua 
Sabatului, mărfuri sau orice altceva de cumpărat.” Ei ştiau ce aveau de făcut, dar ei 
au arătat încă odată că nu au făcut o predare din dragoste a inimilor lor lui 
Dumnezeu, recunoscându-şi slăbiciunile şi încrezându-se prin credinţă în puterea lui 
Dumnezeu pentru a păstra legământul făcut cu El. 

După captivitatea babiloniană, forma de închinare a luat o turnură nouă 
– serviciile din sinagogă.

Sinagogile erau clădirile de cult care puteau fi întâlnite în fiecare comunitate 
(locuri de adunare). Erau construite cu scopul ca cei credincioşi să se poată aduna 
Sabat de Sabat pentru a se uni în rugăciune, a se închina lui Dumnezeu şi 
deasemenea pentru a citi şi asculta Cuvântul Sfânt. Până în acest moment, 
închinarea în ziua Sabatului avea un caracter familiar, la care se adăugau trei 
pelerinaje anuale la Templul din Ierusalim cu ocazia celor mai mari sărbători – 
Paştele, Sărbătoarea Cincizecimii sau Rusaliile şi Ziua Ispăşirii. Aceste sărbători 
erau întreţesute cu închinarea săptămânală din sinagogi. La vârsta de 12 ani, Isus 
împreună cu părinţii Săi, a plecat la Templul de la Ierusalim pentru a serba Paştele, 
‘după obiceiul praznicului.’ Luca 2:42. Apariţia sinagogilor a adus noi elemente în 
serviciul de închinare. Acum aveau rabini, iar pentru a asigura o păzire strictă a 
Sabatului, aceştia au introdus noi legi şi reguli care să acopere toate aspectele vieţii 
lor. De exemplu, era interzis ca în Sabat cineva să scrie două litere legate una de 
alta, dar era îngăduit a se scrie în praf cu piciorul. Era împotriva legii ca o persoană 
să ducă cu ea o felie de pâine, dar dacă aceasta era înjumătăţită şi era transportată 
de două persoane, atunci totul era legal. În ziua Sabatului, acordarea de tratamente 
medicale, era strict interzisă. Diavolul nu doreşte ca Sabatul, semnul care arată către 



Dumnezeu ca şi Creator să fie păzit din toată inima. Prima dată, a încercat să îl 
întineze prin idolatria cu serviciile ei confuze, apoi prin libertatea de a face lucruri 
împotriva legii, după cum sfinţenia zilei de Sabat era tratată cu uşurinţă prin comerţul 
care se făcea în timpul ei. Acum, a fost încercat un alt complot – îngrădirea 
Sabatului cu o sumedenie de reguli şi legi care la un anumit moment au devenit o 
povară, iar păzirea Sabatului a devenit o imposibilitate. Ceea ce la început a fost dat 
ca zi de odihnă şi reînviorare a devenit o zi de tristeţe. Isus a afirmat cu claritate că o 
asemenea păzire a Sabatului nu avea nici o însemnătate indiferent de ceremoniile şi 
tradiţiile care o marcau. Elementele incluse de către om în ceea ce priveşte păzirea 
Sabatului au avut drept consecinţă umbrirea scopului adevărat al zilei sfinte a lui 
Dumnezeu. Era un drum lung până la prospeţimea şi vigoarea pe care a avut-o la 
început.

Într-un asemenea cadru s-a născut Isus în Bethleem şi a crescut în Nazaret. 
Cine a fost Isus? Ce autoritate a avut El pentru lucrurile pe care le-a predicat şi 
înfăptuit? 

Isus a fost Creator încă de la început. El ştia care este scopul Său cu lumea. 
El a fost acela care a dat Sabatul pentru oameni. Atunci când Adam şi Eva au 
păcătuit, El le-a promis că va veni ca Mântuitor al lumii. Iar acum, ‘El era în lume, şi 
lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut.’ Ioan 1:10. El a venit la noi 
pentru că ne-a iubit. Creatorul cerului şi al pământului, I-a luat pe copilaşi pe 
genunchii Săi. Acei copilaşi care se jucau pe genunchii Lui răspundeau iubirii Sale. 
Copiii nu se duc în braţele orişicui. Ei simt cine îi iubeşte. Isus, Creatorul, a venit în 
această lume pentru a ne arăta că iubirea Lui faţă de noi este aceeaşi din toate 
timpurile. 

De asemenea, prima Lui venire precum şi învăţăturile Lui ne-au arătat 
adevăruri care erau pierdute. Intenţia Sa era aceea de a lua mărgăritarele date de 
El, a înlătura gunoaiele care le acopereau, a le spăla şi reda însemnătatea pe care 
au avut-o la început. Satana este acela care ia adevărul lui Dumnezeu şi îl prezintă 
într-o formă diferită faţă scopul original al lui Dumnezeu. El a făcut acest lucru cu 
Sabatul, Botezul, A doua venire a lui Isus, chiar şi cu Creaţiunea însăşi. Am putea 
descrie acest lucru prin a lua un ou, a îl goli de interiorul lui şi a îl umple cu ceva 
diferit. Arată ca un ou dar nu mai este cel original. Isus a venit tocmai pentru a arăta 
care este înşelătoria şi a redescoperi Adevărul original în forma în care a fost dat 
de Cel care a zis, ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi viaţa.’ 

Învăţătorii legii au încărcat Sabatul cu reguli şi tradiţii până ce acesta a 
ajuns o zi de tristeţe şi suferinţă. Dar, oamenii făceau tot ceea ce le stătea în 
puteri pentru a îşi aduce aminte de ziua sfântă. Atunci când s-au reîntors din 
captivitatea babiloniană, au avut loc masacre şi ucideri, în special în perioada 
lui Antioh Epifanul din Siria. Deseori, acestea au avut loc în ziua Sabatului dar, 
oricare ar fi fost asupririle prin care au trebuit să treacă, poporul a încercat să 
îşi ţină promisiunea de a serba ziua hotărâtă de Dumnezeu. 

Aceasta era situaţia poporului iudeu la prima venire a lui Isus. Dar, este foarte 
trist că în pofida a toate profeţiile care anunţau prima Lui venire, doar un mic număr 
de oameni erau gata a îl primi pe El. Simeon, care era un om temător de Dumnezeu, 
a fost anunţat că nu va vedea moartea până ce îl va vedea pe Mesia, iar Ana, o 
văduvă în vârstă de 84 ani care trăia la Templu şi îl slujea pe Dumnezeu a avut 
privilegiul de a-L vedea pe copilul Isus. Stă scris că ea a plecat şi a spus şi altora 
despre naşterea Lui. În afară de cei câţiva păstori de pe dealurile Bethleemului, nu s-



ar părea că altcineva din poporul Său şi din ţara Sa să fi ştiut timpul venirii Lui s-au l-
ar fi aşteptat să vină. Puţin mai târziu, câţiva oameni înţelepţi, care nu erau iudei, au 
venit de la Răsărit pentru a îl vedea pe copilul Isus. 

Isus a coborât din lumina şi slava cerului pentru a îşi începe lucrarea sa într-o 
lume ostilă şi într-un oraş numit Nazaret. Acest oraş avea un renume aşa de prost 
încât a fost pusă întrebarea ‘Poate să iasă ceva bun din Nazaret?’ Dar aici este locul 
unde Isus şi-a început lucrarea aducătoare de lumină şi speranţă. 

‘Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea: a venit în Nazaret, unde 
fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a 
sculat să citească.’ Luca 4:14,16.

Folosindu-se de profeţiile scrise despre El, Isus a făcut de cunoscut scopul 
serviciului Său într-o zi de Sabat. S-a spus că S-a folosit de ziua Sabatului pentru a 
câştiga atenţia oamenilor, dar Luca 4:14 ne spune că ‘I s-a dus vestea în tot ţinutul 
deprinprejur.’ 

În dimineaţa zilei de Sabat, El a citit aceste cuvinte, aplicându-le pentru El 
însuşi: ‘Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 
robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi 
şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.’ 

Aceasta nu era un Serviciu de Eliberare după termenii de astăzi, nu o 
evanghelie a amnistierii şi a libertăţilor politice şi nici o evanghelie care avea de a 
face cu sărăcia. Evanghelia lui Hristos vorbeşte despre învingerea păcatului din 
fiecare dintre noi. Ea vorbeşte celor săraci, zdrobiţi cu inima, orbilor, celor năpăstuiţi 
care simt nevoia lor şi au în ei dorinţa de a fi diferiţi, dar nu pot vedea modul în care 
toate acestea sunt posibile. Predica de pe Munte arată în mod clar că lucrarea lui 
Hristos este de a ne face părtaşi adevăratei experienţe creştine. 

‘Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!’ 
Matei 5:6. Isus a venit în această lume pentru ‘a mântui pe oameni din păcatele 
sale.’ Matei 1:21, dar în acelaşi timp, El a continuat să lucreze făcând bine celor din 
jurul său. A fost o lucrare pe două planuri: una de încurajare iar una a salvării, 
restaurării a ceea ce era pierdut în om. Era o zi de Sabat când Isus şi-a făcut de 
cunoscut scopul lucrării Sale. El a conectat Sabatul cu libertatea, binecuvântarea, şi 
cu o viziune reînnoită a ceea ce viaţa trebuia să fie. 

Vină şi descurajare. Poporul din zilele lui Isus a predicat legea până când nu 
au mai experimentat altceva decât vină şi descurajare. Ei nu au făcut nimic pentru a 
împrăştia în jurul lor cunoştinţa despre Dumnezeu. După ce a citit cuvintele din Isaia 
care vorbeau despre lucrarea Sa, El a spus celor din sinagogă: ‘Astăzi s-au împlinit 
cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.’ Din nefericire, în oraşul Său, 
Nazaret, Isus nu a fost primit. Ei ‘s-au umplut de mânie, şi s-au sculat, L-au scot 
afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea 
lor, ca să-L arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, şi a plecat de 
acolo.

Evanghelia ne spune că El a coborât în Capernaum, cetate din Galilea şi 
acolo învăţa pe oameni, în ziua Sabatului. ‘Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că 
vorbea cu putere.’  Era Cuvântul Său dătător de viaţă. 

Raportul biblic prezintă şase minuni speciale, în care Isus a vindecat 
oameni în ziua Sabatului. Acestea au fost făcute în special pentru a îi învăţa pe 
oameni mesajul important al acestei zile. Acei oameni nu vor uita niciodată acea zi 



deosebită şi nici cuvintele care le-au auzit de la Isus. Familiile şi prietenii din 
comunităţile lor întotdeauna vor avea un exemplu viu despre învăţăturile lui Isus cu 
privire la păzirea corectă a zilei Sabatului iar ca urmare a minunilor săvârşite de El, 
ei putea fi prezenţi în sinagogă în fiecare săptămână, mărturisind despre felul în care 
Isus l-a schimbat viaţa.

1.       Vindecarea în Sabat a omului care era posedat de un duh necurat. Un om 
care era în sinagoga din Capernaum, era posedat de un duh necurat, pe care Isus l-
a certat şi l-a alungat din om. Este interesant că înainte de a îl părăsi pe om, diavolul 
a strigat cu glas tare: ‘Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfântul lui 
Dumnezeu!’  Aici avem o mărturie despre Isus, dată de către demonii care se 
opuneau lucrării Lui. Raportul biblic continuă: ‘Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se 
întrebau unii pe alţii: Ce este aceasta? O învăţătură nouă? El porunceşte ca un 
stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă.!’ Celui care a fost demonizat, Isus 
i-a redat demnitatea, statutul de om, şi un nou control asupra propriei sale vieţi.
 
2. Vindecarea în zi de Sabat a soacrei lui Petru. În aceeaşi zi, după ce a 
plecat din sinagogă, s-a îndreptat către casa lui Simon, unde soacra acestuia era 
bolnavă de febră, de care a vindecat-o. Ea s-a sculat şi a început să le slujească. 
Cuvântul lui Dumnezeu a certat pe cel rău şi a vindecat boala. Lumea a fost creată 
prin acelaşi Cuvânt, care la muntele Sinai a pus un accent special asupra Sabatului, 
declarând cu putere – Adu-ţi aminte de ziua de odihnă s-o sfinţeşti.

După ce soarele a apus, mulţi oameni au fost aduşi la El pentru a fi vindecaţi, 
dar de această dată, prin punerea mâinilor. Oamenii nu au venit cu cei bolnavi în 
timpul Sabatului, pentru că astfel, dacă ar fi cărat cu ei paturi sau tărgi sau ar fi ieşit 
între oameni bandajaţi la rănile lor ar fi călcat cu bună ştiinţă legile rabinilor. Isus i-a 
vindecat şi în acelaşi timp le-a arătat că Sabatul a fost dat pentru a fi o 
binecuvântare şi nu un blestem.  Prin vindecarea acelor oameni El a arătat 
vindecarea fizică. Aceasta era o binecuvântare reală, pe care şi ei o puteau înţelege. 
Mamele se întorceau vindecate la căminele lor pentru a se  îngriji de familii, taţii erau 
din nou sănătoşi pentru a putea să se reîntoarcă la lucrul prin care asigurau 
bunăstarea caselor lor, iar durerile copiilor erau vindecate. Sate întregi erau umplute 
de bucurie şi sănătate. Poţi să îţi imaginezi cântecele de bucurie? Acele minuni erau 
o parabolă a restaurării adevăratei vieţi. Deasemenea, Isus a dorit să arate că El 
poate să restaureze şi viaţa spirituală. Cei care jeleau din cauza păcatelor lor, erau 
mângâiaţi; cei care flămânzeau şi însetau după neprihănire erau săturaţi, iar poporul 
Său avea ocazia ca încă o dată să fie o lumină care putea să lumineze pentru slava 
lui Dumnezeu.
3. Vindecarea în ziua Sabatului a omului cu mâna uscată. Fariseii îl urau pe 
Isus, şi începând din ziua aceea au început  să Îl urmărească mai îndeaproape, 
acuzându-L pentru tot ceea ce făcea şi punându-L la încercare prin anumite probe. 
Una din aceste întâmplări a avut loc într-o sinagogă. Din nou era o zi de Sabat. “Isus 
a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă. Şi iată că în sinagogă era un om care avea 
o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: ‘Este îngăduit a 
vindeca în zilele de Sabat?’ …Atunci El a zis omului aceluia: ‘Întinde-ţi mâna!’ El a 
întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. Fariseii au ieşit afară şi s-au 
sfătuit cum să omoare pe Isus” Matei 12: 9-14. 

Isus a rostit cuvântul iar omul şi-a întins braţul. Totuşi, fariseii au văzut în 
aceasta o călcare a Legii. Dar Isus i-a înfruntat. I-a întrebat ce ar fi făcut dacă în ziua 
Sabatului, unuia dintre ei i-ar fi căzut o oaie într-o groapă. El ştia că ei s-ar fi dus să 



o scoată de acolo. Deci, El le-a spus: “Cu cât mai de preţ este deci un om decât o 
oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat?”

În mod deschis, Isus elibera Sabatul din închisoarea legilor omeneşti 
pentru a îl restaura ca o zi de frumuseţe şi binecuvântare pentru oamenii creaţi 
după chipul lui Dumnezeu. 

4. Vindecarea în Sabat a slăbănogului de la scăldătoare.
“Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut 

zăcând, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme i-a zis: ‘Vrei să te faci 
sănătos?’ ‘Doamne’, I-a răspuns bolnavul, ‘n-am pe nimeni să mă bage în 
scăldătoare când se tulbură apa; şi până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea 
mea. ‘Scoală-te,’ i-a zis Isus, ‘ridică-ţi patul şi umblă.’ Îndată omul acela s-a făcut 
sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau deci 
celui ce fusese vindecat: ‘Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.’ El 
le-a răspuns: ‘Cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul şi umblă’ …Din 
pricina aceasta, Iudeii au început să-L urmărească pe Isus, şi căutau să-L omoare, 
fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului…Dar Isus le-a răspuns: ‘Tatăl Meu 
lucrează până acum şi Eu deasemenea lucrez.’ Tocmai de aceea căutau şi mai mult 
Iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că 
zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.” 
Ioan 5:5-11,16-18.

 Din nou, Isus a spus un cuvânt iar bolnavul a fost vindecat imediat.
 El nu a călcat Legea lui Dumnezeu, doar o lege omenească a rabinilor. 
 Sabatul a fost dat la creaţiune de Dumnezeu ca o binecuvântare 

pentru omenire, iar acum Isus arăta că El îşi continua lucrarea. 

Isus l-a luat pe om din nenorocirea lui şi l-a făcut sănătos într-o zi de Sabat. 
Uneori, nu avem pe nimeni care să ne ajute. Isus se află chiar lângă noi pentru a ne 
da puterea necesară.
5. Vindecarea femeii care era îndoită de spate.

“Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Şi acolo era o femeie 
stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea să îşi 
îndrepte spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: ‘Femeie, eşti dezlegată 
de neputinţa ta.’ Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat, şi slăvea pe 
Dumnezeu.” Luca 13: 10-13.

Mai marele sinagogii s-a adresat poporului şi i-a reamintit că sunt şase zile în 
care ei să lucreze, în care pot veni să fie vindecaţi, dar Isus le-a reamintit că 
animalele pe care le ţin legate în staule, sunt totuşi dezlegate şi duse la adăpat. Iar 
această femeie nu trebuia dezlegată din legăturile suferinţelor ei în ziua Sabatului? 

“Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se 
bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.”  Luca 13:17.
Putem fi înrobiţi de obiceiurile noastre rele. Isus poate să rupă şi acele cătuşe. 
Partea noastră este să dorim aceasta, iar Isus ne va da puterea necesară. 
6. Vindecarea unui om bolnav de dropică. (O boală care cauzează retenţia de 



apă în organism). Acesta este ultimul raport scris cu privire la minunile care au fost 
săvârşite de Isus în ziua Sabatului. “Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia 
dintre fruntaşii Fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Şi 
înaintea Lui era un om bolnav de dropică. Isus a luat cuvântul şi a zis învăţătorilor 
Legii şi Fariseilor: ‘Oare este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului, sau nu?’ Ei 
tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, la vindecat şi i-a dat drumul.” Încă 
o dată, Isus i-a întrebat despre felul în care ei se poartă cu animalele lor în ziua de 
Sabat, în special dacă una dintre ele cade într-o groapă. “Şi n-a putut să-I răspundă 
nimeni la aceste vorbe.” Luca 14:1-6.

Aceste şase minuni ne dovedesc că Isus a păzit Sabatul. 

 El s-a întâlnit cu alţi oameni în ziua de Sabat. 
 S-a închinat în ziua Sabatului.
 În ziua Sabatului a dat norodului învăţătură din Scripturi. 
 În ziua Sabatului I-a ajutat pe cei din jurul Său.
 În ziua de Sabat, I-a vindecat pe cei bolnavi.
 A adus bucurie oamenilor.
 În ziua de Sabat, a fost milostiv cu ei.
 Şi-a petrecut viaţa ocupându-se de nevoile altora. 
 A îndepărtat din ziua Sabatului influenţele, confuzia omenească şi l-a 

restaurat această zi în de acord planul lui Dumnezeu, ca zi de odihnă, binecuvântare 
şi reînviorare, arătându-ne El însuşi felul în care putem fi eliberaţi din legăturile 

păcatului şi durerii, pentru a avea parte de demnitate, sănătate şi slava lui 
Dumnezeu. Din nefericire, aceste şase minuni ne arată reacţia pe care o aduce 

adevărata păzire a Sabatului. 
 Demonii au strigat cu glas tare “Ce avem noi a face cu Tine, lasă-ne în pace,” 

chiar dacă ei au recunoscut că Acela pe care ei îl înfruntau era Fiul lui 
Dumnezeu. 

 Conducătorii religioşi au devenit agresivi în cuvinte şi fapte, exact ca şi demonii. 
 Aceste minuni ne arată puterea faptelor negative din partea conducătorilor 

religioşi. Au căutat să-L omoare, să-L distrugă au mers până acolo încât de pe 
creasta muntelui au vrut să-L arunce în prăpastie. 

 Oponenţii lui Isus deveneau tot mai violenţi.
 Îl urmăreau permanent.
 Îi erau întinse capcane şi puse tot felul de întrebări prin care doreau să-L 

dovedească a nu fi ceea ce pretindea. 
 Planuri au fost făcute pentru a-L prinde.
 A fost persecutat.
 Împotrivitorii Lui au format o confederaţie pentru a-L distruge. În ura lor, fariseii s-

au unit cu Irodianii.
 Comploturile şi ura erau îndreptate în special împotriva creştinilor păzitori ai 

Sabatului. La început, diavolul a adus confuzie asupra închinării Sabatului 
(închinare amestecată cu idolatrie) iar acum păzirea zilei lui Dumnezeu a fost 
îngropată sub legile şi tradiţiile omeneşti. Satana nu doreşte ca adevărul să fie 
descoperit şi a fost furios de fiecare dată când planurile lui au fost descoperite, 
iar Sabatul a fost restaurat ca zi de odihnă şi bucurie. 

 Hotărârea de a-L ucide pe Isus a venit în urma felului Său de a păzi Sabatul, 
chiar dacă, la Creaţiune, El L-a dăruit omenirii ca zi de odihnă şi închinare.



Un alt episod în Sabat. Într-una din zilele de Sabat, Isus şi ucenicii Săi 
treceau printr-un lan de grâu, şi pentru că ucenicilor le era foame, au cules spice de 
grâu. Este interesant că fariseii erau pe aproape şi primul lucru pe care l-au făcut a 
fost acela de a-L acuza pe Isus pentru că ucenicii Săi “au călcat Sabatul.” După 
legile rabinice, culesul şi consumarea câtorva spice de grâu era calificată drept 
secerat, treierat şi măcinat pentru a avea făina necesară pâinii. Isus le-a răspuns că 
mila arătată le vreme potrivită este de o valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu 
decât legile oamenilor. Acolo nu a avut loc o călcare a Sabatului. Ucenicii nu au 
călcat nici una dintre cele Zece Porunci.

Sabatul răstignirii. Isus a venit pe pământ pentru a-I mântui pe oameni din 
păcatele lor. A venit pentru a descoperi dragostea lui Dumnezeu faţă de aceia care 
în fărădelegile lor s-au unit împotriva Creatorului. În lucrarea Sa nu era condamnare, 
era numai milă. Ultima lucrare pe care a făcut-o înaintea de moartea Sa, a fost să 
elibereze un tâlhar din lanţurile Satanei. Pe cruce, El a strigat cu glas tare: “S-a 
sfârşit.” Lucrarea Sa a fost terminată într-o zi de vineri. 

La început, după ce lucrarea Creaţiunii s-a sfârşit într-o zi de vineri, El s-a 
odihnit. După ce lucrarea Sa publică a luat sfârşit, El s-a odihnit din nou. ‘Era ziua 
pregătirii, şi începea ziua Sabatului. Femeile care veniseră cu Isus din Galilea, au 
însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au 
întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit după 
Lege. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit 
la mormânt dis de dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit 
piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în mormânt şi n-au găsit trupul Domnului 
Isus.’ Luca 23:54-56; 24:1-2. 

Evanghelistul Luca, fiind medic, a fost foarte exact în scrierea sa. Aici avem 
menţionate trei zile: ziua pregătirii, ziua Sabatului şi ziua întâi a săptămânii. Isus a 
fost răstignit în ziua pregătirii, în ziua Sabatului s-a odihnit în mormânt, (nu s-a înălţat 
la Tatăl, Ioan 20:17, deci nu s-a dus la ceruri imediat după moarte) iar în ziua întâi a 
săptămânii (astăzi poartă numele de duminică) El a înviat. În zilele noastre, duminica 
este ziua universală de închinare, iar motivul cel mai des invocat pentru aceasta este 
învierea lui Isus. Dar, suntem obligaţi să întrebăm – a poruncit Domnul Isus, sau a 
cerut primilor creştini să schimbe ziua de închinare? Sau este aceasta o idee 
omenească? A fost vreo ocazie în care Isus ar fi putut spune ucenicilor că ar dori să 
facă o schimbare cu privire la ziua de odihnă? Pentru că Isus a murit şi a înviat, stă 
scris undeva în Evanghelii că Învierea e mult mai importantă decât Creaţiunea? 
Ocazia nr. 1. Cu o săptămână înainte de răstignire, Isus i-a luat pe ucenici şi a 
plecat cu ei pe Muntele Măslinilor unde în cuvinte profetice le-a vorbit despre 
lucrurile care aveau să li se întâmple lor şi ce se va întâmpla cu această lume. În 
această conversaţie, Domnul Isus le-a vorbit despre felul în care va fi distrus templul. 
Această veste i-a şocat pe ucenici. El a continuat şi le-a spus că Ierusalimul va fi 
asediat, dar va fi doar o singură cale de scăpare. Atunci când vor vedea că semnele 
prevestite se împlinesc, ei trebuiau să părăsească oraşul şi să nu se mai întoarcă 
pentru a mai lua ceva cu ei. De asemenea i-a sfătuit să se roage ca fuga lor să nu fie 
iarna sau într-o zi de Sabat. Dacă Isus ar fi dorit să schimbe ziua de închinare de la 
Sabat la ziua învierii, pentru a o comemora, El nu le-ar fi dat acest sfat specific, cu 
privire la Sabatul zilei a şaptea. 



Ocazia nr. 2. La ultima Cină, Isus se afla cu ucenicii şi în acel timp le-a explicat 
multe lucruri, pe care le putem citi în Ioan 13 până la Ioan 17. Aceste cinci capitole 
încep cu ultima Cină. O ocazie mai bună pentru ale spune ucenicilor despre 
instituirea unei noi zile de închinare, care putea să înceapă odată cu instituirea 
Sfintei Cine, ca un nou ritual de care creştinii trebuiau să îşi aducă aminte în 
permanenţă, nu a existat. Aceasta trebuia să fie un nou “Adu-ţi aminte.” El le-a cerut 
să facă aceasta “în amintirea Mea.” El nu a adăugat un alt memorial care să fie în 
legătură cu învierea, sau cu instituirea altei zile de închinare, în acest caz, duminica, 
pentru a ne aminti de slava învierii. În camera de sus El le-a spus ucenicilor de unde 
venea şi unde avea să se ducă. Le-a explicat pe deplin rolul Mângâietorului care 
avea să vină în locul Său, şi le-a dat detalii cu privire la lucrarea Lui. De asemenea 
le-a spus că dacă Îl iubesc, vor păzi poruncile Lui, Ioan 14:15. Le-a explicat felul în 
care aveau să le fie ascultate rugăciunile. De acum, ei trebuiau să se roage Tatălui 
şi să ceară în numele lui Isus. I-a avertizat despre persecuţiile prin care trebuiau să 
treacă, dar să fie bucuroşi pentru acest fapt. Isus le-a spus că de acum înainte nu 
vor mai fi robi, dar vor fi prietenii Lui numai dacă ei vor urma întocmai poruncile Lui. 
Porunca nouă pe care le-a dat-o era, că ei trebuiau să iubească pe fiecare dintre 
semenii lor. Cu doar câteva clipe în urmă, El le-a văzut mândria şi ciondăneala, 
pentru că nici unul nu dorea să fie slujitorul care să le spele picioarele. Isus le-a spus 
că, dacă Îl iubesc vor păzi poruncile Lui. Acesta era unul dintre principiile Vechiului 
Testament. Dumnezeu se referă la “cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” 
Deuteronom 5:10. Levitic 19:18 spune: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe Tine însuţi. 
Dacă ei îl iubeau pe aproapele lor, atunci trebuiau să continue în păzirea poruncilor 
Lui. Îţi aduci aminte că primele patru porunci ne îndreaptă către dragostea faţă de 
Dumnezeu iar celelalte şase către iubirea faţă de aproapele? În Camera de Sus, 
Isus nu le-a dat o altă învăţătură. El doar le-a reamintit ceea ce ei ştiau şi trebuiau să 
facă. În toată conversaţia pe care a avut-o cu ei, Isus nu a amintit nici o dată despre 
o nouă poruncă cu privire la Sabat. 

Chiar înainte de a se ruga cu ei, Isus le-a spus că multe alte lucruri ar avea să 
le spună, dar ei nu le-ar putea înţelege. Dar, le-a dat asigurarea că atunci când 
Duhul Sfânt va fi peste ei, vor fi învăţaţi cu privire la tot ce vor trebui să ştie. Poate că 
printre acestea ar fi fost şi porunci cu privire la o altă zi de odihnă? 

În ultima rugăciune pe care a făcut-o cu ei, Isus s-a rugat nu numai pentru ei, 
dar şi pentru acei care mai târziu, aveau să creadă cuvintele lor. Tu ştii că această 
rugăciune ne cuprinde şi pe noi, acei care citim cuvintele Evangheliei – Isus s-a 
rugat pentru noi, chiar înainte de a fi răstignit. Pentru ca noi să ne putem încrede în 
El, şi acest lucru este foarte important. Isus nu i-a învăţat nimic diferit, nu le-a 
încredinţat nimic diferit din ceea ce am primit de la ei. În acest ultim timp în care se 
aflau împreună, Isus le-a spus foarte multe lucruri, dar de această dată a vorbit 
deschis, fără istorisiri sau parabole. El a accentuat învăţătura cu privire la poruncile 
lui Dumnezeu precum şi tot ceea ce cerea de la ei, dar nu a menţionat nici măcar o 
singură dată că de atunci înainte, ei vor trebui să se închine lui Dumnezeu în zi de 
duminică, pentru a comemora învierea Lui. Această învăţătură se află într-un 
contrast puternic cu fiecare detaliu al instrucţiunilor pe care Domnul Isus le-a dat cu 
ocazia Sfintei Cine, atunci când a fost instituit Serviciul de împărtăşire şi au fost date 
învăţături cu privire la însemnătatea acestuia. (Vezi 1 Corinteni 11:23-29)
Ocazia nr. 3.  Ziua învierii. În dimineaţa învierii, pe când încă era întuneric, Maria a 
venit la mormânt iar acolo s-a întâlnit cu Isus care a înviat. Când ea şi-a dat seama 
că acela cu care vorbeşte este Isus, a căzut la picioarele Lui, dar El I-a cerut să nu îl 



atingă, pentru că nu s-a suit încă la Tatăl. El nu i-a dat Mariei nici o poruncă cu 
privire la închinarea în acea zi şi nu a trimis apostolilor nici un mesaj ca aceştia să 
sărbătorească triumful Său asupra morţii. 

În aceeaşi zi, mai târziu, doi dintre ucenici se îndreptau către Emaus şi 
vorbeau plini de întristare, dar Domnul s-a întâlnit cu ei pe drum, şi le-a explicat 
Scripturile cu privire le El. A intrat cu ei în casa lor, şi a rostit o binecuvântare asupra 
hranei pe care au vrut să o împartă cu ei. Le-a vorbit despre împlinirea profeţiilor 
privitoare la El, dar nu le-a dat nici o instrucţiune cu privire la închinarea în ziua de 
duminică. 

Aceşti doi ucenici au fost atât de emoţionaţi încât s-au ridicat şi în cel mai 
scurt timp au ajuns la Ierusalim pentru a-i căuta pe ucenicii care erau adunaţi 
împreună. Aceasta era o adunare cu scopul de a se închina? Ioan 20:19 explică: “În 
seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi 
ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor.” Isus a apărut în mijlocul acestor ucenici 
înspăimântaţi. “Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.” Luca 24:37. 
Isus le-a spus: “Pace vouă!” După aceste vorbe, a suflat peste ei şi a zis: ‘Luaţi Duh 
Sfânt!” 

Apoi i-a trimis în lume ca misionari ai Lui aşa cum a fost şi El trimis de Tatăl. 
Acesta ar fi fost un moment ideal pentru a aduce schimbări în învăţătură. Ei trebuiau 
să ştie care era solia lui Dumnezeu pe care trebuiau să o dea lumii. Dar, Isus le-a 
poruncit să predice şi să îi înveţe pe oameni tot ceea ce au învăţat de la El. Nu se 
aminteşte de nici o schimbare, doar de o dezvoltare a ceea ce ei deja ştiau. În 
curând, Isus trebuia să se ducă la Tatăl, pentru a le trimite Duhul Sfânt. Acum, doar 
a suflat peste ei Duhul, ca o dovadă că Mângâietorul va veni, dar ucenicii încă sunt 
sfătuiţi să aştepte în Ierusalim pentru că binecuvântarea promisă urma să fie dată nu 
peste multe zile. Nici aici nu se face nici o referire la ziua de închinare. 
Ocazia nr. 4 Opt zile mai târziu, Isus se arată din nou ucenicilor. Uşile erau încuiate. 
De această dată, Toma era cu ei şi le spunea celorlalţi ucenici că el nu crede că Isus 
a înviat, numai dacă poate să vadă şi să le atingă urmele cuielor din palmele lui Isus. 
Poţi să îţi dai seama cât de vinovat s-a simţit atunci când Isus a apărut în mijlocul 
lor? Mântuitorul s-a apropiat de el, şi i-a dat posibilitatea să vadă şi să atingă rănile 
Lui. 

Biblia ne spune că Isus a făcut şi multe alte semne, iar apostolul Ioan ne 
spune că dacă toate acestea ar fi fost scrise, nu ar fi încăput în toate cărţile din lume. 
Sub îndrumarea lui Dumnezeu, apostolul Ioan a scris doar atât cât să fie destul 
pentru ca noi să cunoaştem, să înţelegem, să credem şi să împlinim. Nicăieri, nu 
scrie că Isus ar fi adus vreo schimbare sau ceva nou în învăţătura Sa. 
Ocazia nr. 5 La înălţarea Sa, Isus le-a spus mult mai multe cu privire la misiunea lor 
de a merge în toată lumea. Aceasta a fost ultima ocazie în care a vorbit cu ei faţă în 
faţă, dar nu a poruncit nimic cu privire la schimbarea zilei de odihnă. 
Concluzie. Isus nu a schimbat Sabatul în duminică. Sabatul a fost dat la început cu 
toată slava şi perfecţiunea Creaţiunii lui Dumnezeu. Din slava care acoperea 
muntele Sinai, vocea lui Dumnezeu a reamintit poporului că Sabatul  este dat nu 
numai pentru poporul lui Israel, dar pentru fiecare dintre străinii care se vor alipi de 
Domnul Dumnezeul lui Israel. Isus, EU SUNT, care a vorbit în rugul arzând a venit 
pe pământ pentru a trăi cu noi, a îmbrăcat natura umană peste slava Sa divină şi 
prin învăţătura dată în pilde a explicat oamenilor cum trebuie să trăiască, dar 



niciodată nu a poruncit ca ziua întâi a săptămânii să fie comemorată în cinstea 
învierii Sale. Cuvântul duminică nici nu se poate găsi în Biblie. Pentru creştini, 
învierea trebuia să fie amintită în simbolul botezului prin scufundare în apă şi apoi 
învierea la o nouă viaţă. 

Tot ceea ce are de a face cu duminica nu este decât învăţătură omenească şi 
tradiţie. Prin păzirea zilei întâi a săptămânii, a duminicii, noi nu dovedim cu nimic că 
ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu cere ca noi să ne amintim de Sabatul zilei a 
şaptea, ca o recunoaştere a faptului că El ne-a creat, că depindem de El pentru viaţa 
pe care am primit-o în dar. A ne face propriul nostru Sabat, înseamnă a trăi 
independenţi de Dumnezeu, a avea propria noastră alegere pentru felul în care am 
dori să ne închinăm Lui. Dacă alegem duminica pentru a ne închina lui Dumnezeu, 
atunci suntem în pericolul de a pune felul nostru de viaţă mai presus de ceea ce 
Dumnezeu cere de la noi. Dacă spunem că ne închinăm lui Dumnezeu în fiecare zi, 
încă tot nu am împlinit ceea ce El cere de la noi. El pretinde O ZI ca fiind a Lui. Cu 
alte cuvinte, chiar dacă în fiecare zi vorbim cu El în rugăciune, nu putem face din 
fiecare zi o zi de sărbătoare după cum este Sabatul, pentru că atunci nu vom mai 
putea munci pentru a ne îngriji pe noi înşine şi familiile noastre. 

A ne face propriile noastre reguli şi a căuta motive pentru a ne închina Lui 
după alegerea NOASTRĂ este un lucru la care trebuie să ne gândim foarte serios, 
pentru că în acest fel putem fi vinovaţi împreună cu aceia cărora Isus le va spune, 
Niciodată nu v-am cunoscut.; Depărtaţi-vă de Mine, toţi cei care aţi lucrat fărădelege. 
Matei 7:23. În Predica de pe Munte, El a dat această avertizare. Isus îi recunoaşte 
ca fiind ai Lui numai pe acei care împlinesc voia Tatălui, făcută de cunoscut în cele 
Zece Porunci. 

În acest capitol, am examinat fiecare verset din Evanghelii care menţionează 
Sabatul şi ziua întâi a săptămânii. De aceea, este foarte clar că serbarea Duminicii 
nu este o poruncă dată de Isus. În timp ce se afla pe pământ, Isus a accentuat că 
degeaba Îl cinstim dacă păzim tradiţiile oamenilor. În timpul istoriei biblice, această 
‘deşertăciune’ însemna închinarea la idoli, în timp ce se pretindea că este o 
închinare adusă lui Dumnezeu. în zilele lui Isus, închinarea adusă lui Dumnezeu în 
ziua Sa, era o ‘deşertăciune,’ pentru că aceasta era împovărată de mii de reguli şi 
legi impuse de către rabini, până când ziua Sabatului nu a mai fost o binecuvântare 
sau o plăcere, o odihnă şi înviorare. Frumuseţea Sabatului a fost pierdută. Isus a 
venit pe acest pământ pentru a fi Lumina lumii, dar El nu a adăugat învăţăturii Sale 
nimic din ceea ce ar putea sprijini închinarea în ziua duminicii. În toate zilele vieţii 
sale, El a adus pace şi speranţă; înviorare pentru o viaţă nouă, hrană fizică şi 
spirituală, satisfacţie şi înţelegere, vindecare şi restaurare. În a-i învăţa pe oameni 
sensul pentru care viaţa a fost creată, El a folosit Sabatul zilei a şaptea ca o 
demonstraţie a binecuvântărilor care vin peste noi în urma înlăturării molozului 
învăţăturilor omeneşti – învăţându-I pe oameni cum să fie eliberaţi din robia 
păcatului, vindecând-o pe femeia gârbovă, dând viaţă unei mâini uscate şi putere 
ologului, deschizând ochii orbului. Toate aceste exemple au şi o însemnătate 
spirituală. Isus a făcut un rezumat al tuturor acestor învăţături atunci când a zis, 
Sabatul a fost făcut pentru om şi nu omul pentru Sabat. Marcu 2:28. 

Este greu de înţeles cât de puternică a fost opoziţia care a existat şi încă este 
vie împotriva Sabatului zilei a şaptea. Totuşi, atât de multe motive sunt prezentate 
împotriva păzirii Sabatului şi de multe ori, apar sau reacţii violente sau este 
manifestat un spirit de izolare faţă de acei care îl păzesc.  



Studii recente efectuate asupra oamenilor demonstrează că vineri seara, atât 
trupul cât şi creierul uman suferă de o oboseală accentuată. Corpul se află la 
sfârşitul unui ciclu. În nopţile de vineri se înregistrează mai multe accidente şi 
probleme decât în alte zile. Sabatul a fost dat pentru oamenii obosiţi, tocmai ca 
atunci când avem nevoie de el mai mult, 24 de ore să lăsăm toate lucrurile deoparte 
şi să ne oprim din orice lucrare. În fiecare săptămână, El ne dă în o zi liberă pentru a 
o petrece cu El. Păzirea Sabatului ne reîncarcă corpul cu energie. Darurile lui 
Dumnezeu sunt creative şi dătătoare de viaţă şi de aceea, duminică dimineaţa, în 
prima zi a ciclului săptămânal de lucru suntem proaspeţi şi învioraţi, având 
speranţele renăscute şi o viziune clară. Într-adevăr, Sabatul a fost făcut pentru om, 
ca un simbol al iubirii şi dat pentru a fi o binecuvântare. Nu încetează a fi 
cingătoarea de aur care ne leagă de puterea şi iubirea lui Dumnezeu, pentru ca 
noi să putem avea viaţă din plin. Căile oamenilor duc la extenuare. Căile lui 
Dumnezeu aduc bucurie, binecuvântare şi plăcere însoţite de un sens bogat al 
împlinirii care nu poate fi explicat. 

Unde sunt păzitorii de astăzi ai Sabatului lui Dumnezeu? Cine este acela care 
are curajul să dezgroape Sabatul din mijlocul tradiţiilor şi să-l aşeze ca pe un giuvaer 
al lui Dumnezeu la locul său de cinste? De ce este Sabatul atât de dispreţuit? 

„Sabatul a fost făcut pentru om şi nu omul pentru Sabat.” Marcu 2:27 


