
Ziua Domnului – Sabatul sau Duminica?

În scrisoarea sa apostolică – Dies Domini – papa Ioan Paul al II-lea spune că 
“Ziua Domnului, Duminica, a fost serbată încă de pe timpul apostolilor şi de-a lungul 
istoriei bisericii i s-a acordat  acesteia o atenţie deosebită.” 

Cât la sută adevăr cuprinde acest citat? A fost numită duminica ‘Ziua Domnului’ încă 
de pe timpul apostolilor? În cuprinsul acestei broşuri vom analiza citatele pe care le avem 
încă din perioada apostolică, perioadă care se termină cu anul 100. Dacă ziua Sabatului şi 
sfinţenia sa au fost transferate asupra duminicii pe timpul apostolilor, atunci Biblia trebuie să 
ne vorbească despre această schimbare. De exemplu, Ioan, ucenicul care a scris cartea 
Apocalipsului, a fost apostolul care a trăit în acel sfârşit de secol. Pe ce dovezi se bazează 
afirmaţiile care apar în creştinismul de astăzi conform cărora ziua de odihnă a fost schimbată 
de la Sabat la Duminică încă pe timpul apostolilor? Materialul acestei broşuri va examina 
raportul biblic al acelor ani. 

Cu ocazia Cincizecimii, Petru a predicat în mod deschis şi cu curaj. El a vorbit 
mulţimii adunate despre Isus, moartea şi învierea Sa. Acesta este raportul din Fapte cap 2. 
Atunci când ei au auzit asemenea lucruri, au fost străpunşi la inimă şi au întrebat: “Fraţilor, ce 
să facem?” Aceasta ar fi fost cea mai bună ocazie de a le vorbi despre o nouă zi de închinare, 
având ca motivaţie învierea Domnului Isus pe care tocmai ei l-au răstignit. Dar, Petru le-a 
spus lor că trebuie să fie botezaţi. Mai târziu, Saducheii fiind tulburaţi de faptul că Petru şi 
Ioan predicau despre învierea lui Isus, au poruncit ca aceştia să fie închişi în temniţă. A doua 
zi de dimineaţă, i-au întrebat: “Cu ce putere şi în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?” Cu 
alte cuvinte, cine v-a dat împuternicit să vestiţi această solie? Din nou, cei doi apostoli au 
arătat clar că autoritatea lor venea de la Hristos însuşi. De mulţi dintre creştinii de astăzi, 
Petru este considerat drept primul conducător al bisericii primare, dar acesta nu a amintit 
niciodată despre închinarea în ziua Duminicii ca un memorial al învierii Domnului Isus. 

În ziua Cincizecimii, toţi acei care erau adunaţi în camera de sus, în jur de 120 de 
persoane, incluzându-i de asemenea şi pe apostoli, au vorbit mulţimii adunate despre lucrurile 
minunate ale lui Dumnezeu. Dacă duminica ar fi fost rânduită ca o nouă zi deosebită pentru 
biserica creştină, atunci ocaziile amintite ar fi fost cele mai bune pentru a predica mulţimii 
această schimbare. În ziua aceea, erau adunaţi la Ierusalim oameni din 17 naţiuni, incluzând 
italieni, egipteni şi asiatici. Apostolii le-au predicat despre Domnul Isus iar aceştia sau 
convertit la creştinism. Presupunând că acest eveniment a avut loc în ziua întâi a săptămânii, 
de ce apostolii nu le-au predicat acelor oameni că începând cu ziua aceea ei vor trebui să se 
închine lui Dumnezeu păzind duminica? 

Ştefan, plin de credinţă şi de puterea Duhului Sfânt a predicat despre Hristos. El 
a fost acuzat de Sinedriu că a rostit hule împotriva lui Moise. Nu a fost acuzat de călcarea 
Sabatului, dar pentru că a predicat că Isus este Mesia. El nu a predicat despre un nou Sabat.

Filip a vorbit din Scriptură cu famenul etiopian. El a fost luat de Duhul şi dus în 
deşert pentru a se întâlni cu acest om care, în timp ce călătorea, citea din cartea lui Isaia. Filip 
i l-a predicat pe Hristos. El a văzut că acest om a înţeles Scripturile şi a fost bucuros să fie 
botezat. Eunucul a plecat bucuros către Africa, ducând cu el la curtea Etiopiei cunoştinţa 
despre Isus, dar nu a avut nimic de spus despre păzirea duminicii. 

Să aruncăm o privire asupra apostolului Iacov. Iacov, fratele Domnului, (despre el 
vorbeşte Pavel în Galateni 1:19) a scris în epistola sa către evreii care erau împrăştiaţi printre 
neamuri, despre Legea Împărătească, despre Legea Slobozeniei.  Iacov 2:8. La care lege se 
referă? Versetul 11 din capitolul 2 precizează foarte clar că Iacov vorbeşte despre cele Zece 
Porunci. 



“Căci, Cel ce a zis: ‘Să nu preacurveşti,’ a zis şi: ‘Să nu ucizi.’ 
Acestea sunt poruncile a 7-a şi a 6-a. Iacov sprijină clar păzirea celor Zece Porunci. 

Iacov 2:10 cuprinde acest citat care este foarte important: 
“Căci cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de 

toate.” 
Este interesant faptul că Iacov vorbeşte despre toată Legea, fără nici o excepţie care să 

vorbească despre o schimbare a Sabatului zilei a şaptea. El spune că dacă poftim, atunci am 
călcat toată Legea, dacă am comis adulter, atunci am călcat toată Legea. Prin urmare, 
rezumatul următor este logic: călcând Sabatul poruncii a patra, călcăm toată Legea lui 
Dumnezeu. Nu putem păzi 9 şi să călcăm 1, fără să fim consideraţi păcătoşi în ochii lui 
Dumnezeu. 

“Te faci călcător al Legii.” Iacov 2:11, ultima parte. Legea şi Sabatul rămân neatinse. 
Ioan, scriitorul cărţii Apocalipsului, a scris în întâia sa scrisoare: 

“Păcatul este fărădelege.” 1 Ioan 3:4. 
Acesta este singurul loc din Biblie unde găsim definiţia păcatului. Păcatul aduce cu 

sine nevoia unui Mântuitor. Tema întregii Biblii este istoria păcatului, răscumpărarea şi 
restaurarea omului. Ioan, apostolul iubit, ne spune foarte clar că păcatul este călcarea Legii. 
În 1 Ioan 3:8 este foarte tăios, dar precis: “Cine păcătuieşte este de la diavolul.” Diavolul 
este acela care ne ispiteşte, ne încurajează, şi doreşte ca noi să păcătuim. De ce?  Dacă 
păcătuim, plata păcatului este moartea. Atunci vom fi nimiciţi. Iar pentru fiinţele omeneşti, 
distrugerea este ultimul scop. Diavolul ştie că noi am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu şi 
după cum el însuşi ştie că va fi distrus, doreşte să nimicească chipul lui Dumnezeu în noi. 
După cum a scris Ioan în Apocalips 12:12,“…ştie că are puţină vreme.”  Diavolul se bucură 
atunci când poate răspândi învăţături greşite tocmai pentru a ne face să păcătuim, iar aceasta 
va avea drept consecinţă nu numai moartea noastră dar şi a lui. Ioan, ca ucenic şi apostol al 
lui Hristos continuă în scrisorile sale să accentueze păzirea Legii Morale, iar aceste Zece 
Porunci încă mai vorbesc despre un neschimbat Sabat al zilei a şaptea. Deci, Legea şi Sabatul 
rămân intacte. 

Ar fi de aşteptat ca cel puţin unul dintre apostoli, după cum au fost numiţi acei pe care 
biserica primară i-a trimis să predice solia Evangheliei, să fi menţionat schimbările cu privire 
la Sabat, sau să fi dat un exemplu într-o scrisoare. Pentru primii creştini, schimbarea zilei de 
închinare ar fi fost un mesaj foarte important de predicat, şi deasemenea esenţial pentru că 
misionarii bisericii primare i-au fundamentat pe ucenicii lor în tot adevărul descoperit cu 
privire la Mântuitorul. În particular, învierea lui Hristos şi mântuirea prin jertfa Sa erau 
temele de bază a învăţăturii lor. Isus I-a învăţat pe apostoli să îi înveţe pe ucenicii lor “să 
păzească tot ce v-am poruncit.” Matei 28:20. 

Cartea Faptelor Apostolilor ne vorbeşte despre călătoriile misionare ale lui 
Pavel. Fapte 13:14. În prima sa călătorie misionară, în ziua Sabatului, Pavel a intrat într-o 
sinagogă din Antiohia şi a ascultat ce s-a vorbit. După obicei, după citirea cuvintelor din 
Scripturi, a fost invitat să vorbească. El le-a prezentat din scrierile Vechiului Testament pe 
care le citeau şi ei, cuvintele care vorbeau despre Isus, despre felul în care El a venit după 
cum a promis şi a înviat din morţi pentru a da iertarea păcatelor şi îndreptăţirea care nu 
puteau fi obţinute prin legea lui Moise. I-a avertizat cu putere despre nevoia de a-L accepta 
pe Hristos. După ce iudeii au plecat, cei dintre neamuri au venit la Pavel şi l-au rugat să le 
vorbească în special despre aceleaşi lucruri în Sabatul următor. Neamurile i-au spus lui Pavel 
în ce zi să le vorbească. “Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul următor despre 



aceleaşi lucruri.” Fapte 13:42. Aceasta ar fi fost o altă ocazie de a le explica neamurilor 
importanţa primei zile a săptămâni. Aceasta ar fi avut o importanţă particulară dacă Sabatul 
nu ar fi fost decât o parte a legii lui Moise, aşa cum le-a spus mai înainte că neprihănirea nu a 
venit prin legea lui Moise. Oricum, el nu le spune acest lucru, dar se întâlneşte cu ei în 
Sabatul următor şi, după cum se întâmpla în fiecare Sabat, le-a deschis Cuvântul lui 
Dumnezeu. Pentru că nu le vorbea iudeilor din Scripturile pe care aceştia le cunoşteau, iar fi 
putut ruga pe cei care nu erau iudei să se adune împreună în prima zi a săptămânii, pentru a 
introduce o altă rânduială în închinare dar, el nu a schimbat nimic din ceea ce era legat de 
ziua de închinare şi nici nu a cerut introducerea unei alte zile pentru a fi onorată în onoarea 
Mântuitorului înviat din morţi şi iertător de păcate pe care îl predica. v. 34-38. Pavel a vorbit 
cu putere despre răscumpărarea pe care o avem asigurată prin învierea lui Isus, dar nu a 
amintit nicăieri despre o schimbare a Sabatului. 

“În Sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu.” v. 44.  În călătoriile sale, Pavel i-a convins pe mulţi dintre iudei că Isus este 
Mesia. Întrebarea care s-a ridicat a fost despre ce trebuiau ei să păzească acum când s-au 
convertit la creştinism. Tăierea împrejur era unul dintre subiectele foarte importante ale 
acestor discuţii. Geneza 17:10 ne arată porunca lui prin care fiecare copil de parte bărbătească 
trebuia să fie tăiat împrejur ca semn al legământului lor cu Dumnezeu. Un consiliu s-a 
întrunit la Ierusalim (Fapte 15) iar Pavel şi Barnaba, ca misionari s-au întâlnit cu apostolii şi 
prezbiterii bisericii. Ei au ajuns la înţelegerea că doar patru amănunte din istoria poporului lui 
Dumnezeu trebuiau introduse în era creştină pentru noii convertiţi, iar acestea nu erau scrise 
în cele Zece Porunci. Ei trebuiau “să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de 
dobitoace sugrumate şi de sânge.” Fapte 15:20. 

De aceea, noii creştini au fost învăţaţi să păzească cele Zece Porunci şi aceste patru 
elemente – toate acestea fiind instrucţiuni generale care erau întâlnite în Vechiul Testament. 
După cum am văzut în scrisoarea lui Iacov şi din scrisorile lui Ioan, Legea Morală nu şi-a 
pierdut importanţa ei ca urmare a vreunei hotărâri a Consiliului de la Ierusalim. În contrast, 
nici una dintre regulile rabinilor nu a fost acceptată iar ritualul tradiţional iudaic al tăierii 
împrejur nu a mai fost valabil. La acest consiliu, vorbitorii principali au fost Petru şi Ioan. Nu 
a fost o adunare foarte liniştită. Ne este raportat în Biblie că au avut loc multe dispute – dar 
subiectul Sabatului lui Dumnezeu nu a fost amintit în nici una dintre ele. 

Pe tot parcursul cărţii Faptelor Apostolilor, vedem că Pavel a fost hărţuit tot 
mereu de către evrei. În Fapte 13:45 vedem că ei vorbeau împotriva lui Pavel, iar în Fapte 
14:19, evreii necredincioşi au aţâţat pe noroade. “Atunci au venit pe neaşteptate din Antiohia 
şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu 
pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.” De a lungul întregii sale lucrări, el a 
fost persecutat datorită învăţăturii pe care o predica. Ce conţinea aceasta? Fapte 17:18 ne 
spune următoarele: Vesteşte pe Isus, răstignit, înviat, care se va întoarce pentru a da 
mântuirea poporului Său. În toate călătoriile care sunt menţionate în cartea Faptelor 
apostolilor, nu întâlnim nici o menţionare a vreunui nou Sabat sau al unei alte noi zile de 
închinare instituite în onoarea învierii Domnului Hristos. Iudeii îl urau pentru că el părea să 
înveţe împotriva legilor date prin Moise, unul dintre subiectele viu disputate fiind acela al 
tăierii împrejur. Dacă Sabatul ar fi fost parte din legile ceremoniale, atunci şi subiectul acesta 
ar fi fost ţinta disputelor iudeilor care îl urmăreau pe apostol şi îl hărţuiau în lucrarea sa, dar 
în privinţa aceasta, nu este menţionată nici o acuzaţie. 

Schimbare de calendar? Este demn de menţionat că în Fapte 15:21, Sabatul încă era 
păzit în sinagogi deci, nu poate fi vorba de o schimbare în calendar, sau, conform afirmaţiilor 
unor comentatori, să se fi pierdut socoteala zilelor de Sabat,. În secolul III a avut loc o 



încercare de schimbare a calendarului, dar aceasta nu a fost acceptată. Sabatul zilei a şaptea a 
urmat să fie păzit ca şi pe timpul apostolului Pavel. 

Apărarea lui Pavel înaintea guvernatorilor. În Fapte 24 şi 25, apostolul Pavel îşi 
apără lucrarea. Înaintea guvernatorului Felix el a spus:

‘Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei după Calea pe care ei o 
numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci.’ Fapte 24:14. 

Doi ani mai târziu a fost adus înaintea lui Festus, în Cezareea. Pentru a se apăra de 
acuzaţiile iudeilor, apostolul a mărturisit următoarele: 

‘N-am păcătuit cu nimic nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici 
împotriva Cezarului.”  Fapte 25:8

El s-a identificat pe sine atât cu închinătorii păzitori ai legii lui Moise, cât şi cu 
închinătorii care se aflau pe Cale. El spune că se închina în acelaşi fel în care se închină cei 
care se aflau pe Cale – acesta era numele sub care erau cunoscută credinţa creştină a acelui 
timp – iar această închinare era în de acord cu închinarea adusă lui Dumnezeu de către 
părinţii săi, închinare care cuprindea şi Sabatul zilei a şaptea. În timpul Vechiului Testament 
nu exista nici un Sabat fals. 

Apostolul Pavel precum şi biserica primilor creştini nu au păzit duminica în onoarea 
învierii, dar s-au închinat Domnului Isus, Creatorului, păzind Sabatul încredinţat naţiunii 
iudaice care a fost făcută depozitarul Legii Morale. Creaţiunea încă era o dovadă a singurului 
Dumnezeu adevărat, după cum şi Pavel a arătat în cuvântarea sa: 

‘Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea este Domnul cerului şi al 
pământului…Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.’ Fapte 17:24-28.

Aţi realizat felul în care Creaţiunea este opusă Evoluţiei, o doctrină opunându-se unei 
teorii? Dacă este acceptată Teoria Evoluţionismului, atunci se elimină nevoia de un Mântuitor 
şi de Legea Sa care cuprinde şi Sabatul. Rasa umană ar continua să evolueze pentru a deveni 
mai bună în fiecare an iar atunci nu ar mai fi nevoie de odihna Sabatului pentru că se elimină 
săptămâna de şapte zile a Creaţiunii. De aceea, duminica ar servi ca o zi de familie atât pentru 
necreştini, dar ar da şi creştinilor un motiv de a exista. Putem observa felul în care aceste 
amăgiri se leagă între ele. În continuare Pavel a spus că acelaşi Dumnezeu Creator a rânduit o 
zi în care va judeca lumea şi i-a chemat pe ascultătorii săi la pocăinţă. Le-a vorbit despre 
încrederea pe care o avem în judecată pentru că Isus a înviat din morţi. Rolul de Creator al lui 
Dumnezeu este baza a tot ceea ce implică mântuirea noastră. El ne-a creat; suntem creaţi 
după chipul şi asemănarea Sa (nu am evoluat); El ne iubeşte; L-a trimis pe Isus pentru a ne da 
posibilitatea de a câştiga viaţa veşnică prin credinţa în El şi recâştigarea Edenului pierdut prin 
căderea lui Adam. Numai un Dumnezeu Creator poate face posibilă răscumpărarea noastră. 
Răscumpărarea nu înlocuieşte în nici un fel creaţiunea. Răscumpărarea ne arată acţiunea 
puterii creatoare a lui Dumnezeu, lucrând pentru a elibera fiinţele omeneşti din sclavia şi 
întunericul păcatului. Motivaţia dorinţei Sale de a ne mântui este iubirea pe care El o arată 
faţă de lumea pe care a creat-o. 

După cum este scrisă cartea Faptelor Apostolilor, în viaţa şi în învăţăturile 
apostolului Pavel nu există nici o dovadă a instituirii unui nou Sabat în onoarea învierii. 
Nu există nici o instituţie nouă care să fie numită Ziua Domnului. De fiecare dată în 
care se menţionează prima zi a săptămânii, acesteia nu îi este dat un nume adiţional sau 
un titlu sfânt, cum ar fi Ziua Domnului. 
În rezumat:



1. Biserica primară avea o puternică convingere asupra Legii lui Dumnezeu. 
2. Biserica primară ştia că păcatul era călcarea Legii lui Dumnezeu. 
3. Biserica primară ştia că, dacă cineva calcă una din cele Zece porunci se face vinovat 
de călcarea întregii Legi. 
4. Legea la care se face referire în aceste versete a fost Legea celor Zece Porunci şi nu 
legile ceremoniale date evreilor. 
5. Nu există nici o dovadă a faptului că porunca a patra, Sabatul, ar fi fost schimbată 
într-un fel sau într-altul, de către apostoli adunaţi în consiliul de la Ierusalim. Ei le-au cerut 
noilor convertiţi să urmeze acele patru precepte care puteau fi întâlnite în Biblie înainte chiar 
de naşterea naţiunii iudaice. Acest Consiliu nu a discutat în nici un fel Legea lui Dumnezeu. 
Circumciziunea (tăierea împrejur) nu era parte a nici uneia dintre cele Zece Porunci. 
6. Pavel a avut numeroase ocazii pentru a explica faptul că Sabatul ar fi fost schimbat cu 
o altă zi, dar în această privinţă el păstrează tăcere, şi totuşi accentuează importanţa învierii 
Domnului Hristos. 
7. Dacă apostolii ar fi schimbat ziua de închinare, atunci vrăjmaşii înverşunaţi ai Căii ar 
fi putut să-i acuze de călcarea Sabatului. Trebuie doar să ne amintim doar despre felul în care 
L-au hărţuit pe Domnul Isus şi L-au acuzat de călcarea Sabatului. 
8. Pavel nu a vizitat sinagogile locale numai cu scopul de a câştiga atenţia ascultătorilor. 
Chiar dacă le-a vorbit Neamurilor, el a fost constant în a studia şi vorbi cu ei în ziua 
Sabatului. 

Primele biserici creştine au apărut în Iudeea, Antiohia şi Cesarea. Membrii acestor 
comunităţi erau oameni care au crescut în credinţa păzirii Sabatului. Iar bisericile care au 
apărut în urma convertirii celor dintre Neamuri au urmat acelaşi exemplu. După cum ne-am 
putea aştepta, schimbarea zilei de închinare ar fi putut trezi dispute aprinse după cum a fost 
cazul tăierii împrejur. 
Nicăieri în Biblie nu am găsit până acum vreo dovadă care să sprijine sfinţenia 
Duminicii, sau că în mod popular, aceasta ar fi numită ‘Ziua Domnului’ încă din timpul 
apostolilor. Mai sunt alte 4 referinţe importante cu privire la Sabat şi la ziua întâi a 
săptămânii care sunt des amintite. Să aruncăm o privire asupra lor: 
1. Ziua cincizecimii. Există mulţi comentatori care cred că în anul morţii şi învierii 
Domnului Isus, Ziua Cincizecimii a fost o zi de duminică. Pentru că în acea zi, toţi ucenicii 
erau împreună, iar Duhul Sfânt a fost turnat peste ei, această zi este considerată drept o zi 
importantă în apariţia bisericii creştine şi a unei noi zile de odihnă. De asemenea, această zi 
este pusă în tandem cu ziua învierii. Iată cum descrie Scriptura evenimentul care a avut loc în 
acea zi: 

‘În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un 
sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi de foc 
au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Şi toţi s-au 
umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să 
vorbească.’ Fapte 2:1-4. 

În versetele biblice nu se relatează în care zi a săptămânii s-a întâmplat aceasta. Dacă 
ar fi fost începutul unei zile de Sabat, sau a zilei întâi a săptămânii, atunci înseamnă că s-a 
făcut o omitere a înregistrării în Scriptură a acestei date. În cazul acesta, ar fi o greşeală din 
partea evanghelistului Luca, care a fost un cronicar meticulos şi detaliat al acestor 
evenimente. 

Mai sunt unele puncte care trebuie să fie luate în considerare: 
1. Nu găsim nici o dovadă cu privire la o planificare a schimbării zilei de odihnă. 
2. Biblia nu aminteşte nicăieri despre existenţa Sabatului zilei întâi a săptămânii. 



3. În ceea ce priveşte ziua Cincizecimii, nu există nici o menţionare care să dovedească 
faptul că Duhul Sfânt a fost turnat peste ucenici în onoarea acelei zile. 
4. Ucenicii se întâlneau zilnic pentru a se ruga în fiecare din acele zece zile care au 
trecut de la înălţarea Domnului Isus deci, nu avem nici un semn care să ne arate că aceasta 
era o zi diferită faţă de celelalte. Desigur, această zi s-a terminat într-un mod cu totul diferit. 
5. Luca nu a menţionat numele săptămânii, chiar dacă unii comentatori vor să 
dovedească faptul că în anul respectiv, ziua Cincizecimii ar fi fost o zi de duminică.
2. Strângerea de ajutoare în prima zi a săptămânii. În Noul Testament avem opt texte 
care se referă la ziua întâi a săptămânii. (Şase dintre acestea se găsesc în Evanghelii şi fac 
referinţă la înviere. Celelalte două sunt în cartea Faptelor Apostolilor, şi în prima scrisoare a 
lui Pavel către Corinteni.) 

‘Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit 
Bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va 
putea din câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.’ 1 Corinteni 16:1,2. 

De multe ori, aceste versete sunt amintite pentru a dovedi că în ziua respectivă ar fi 
avut loc un serviciu religios iar darurile care trebuiau să se adune erau parte a acelui serviciu. 
Totuşi, în aceste versete nu găsim nimic care ar putea dovedi acest lucru. Romani 15:25-27 
ne explică contextul acestor versete.  ‘Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare 
sfinţilor. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o 
datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântări duhovniceşti, 
este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.’ 

Bisericile dintre Neamuri care au ajuns la cunoştinţa cuvântului lui Dumnezeu în 
urma propovăduirii lui Pavel, erau conştiente de faptul că erau binecuvântate spiritual de 
către evreii care le-au adus la cunoaşterea unui Mântuitor. De aceea, ele îşi arătau 
recunoştinţa faţă de ele în acest fel. Drept recunoaştere, creştinii dintre Neamuri erau 
bucuroşi să îi ajute material pe creştinii evrei care se luptau cu o sărăcie cruntă în Ierusalim. 
În 1 Corinteni, apostolul Pavel spunea că speră să îi viziteze din nou dar între timp, ar fi bine 
dacă aceştia ar avea un sistem bine stabilit de a aduna ajutoare ca, în cazul în care apostolul 
va veni, să nu trebuiască a se face o strângere în grabă a fondurilor. Fiecare persoană trebuia 
‘să pună deoparte’ cu alte cuvinte, să facă economii din câştigul lui, aceste ajutoare trebuind 
să rămână la loc sigur, acasă, până ce aveau să fie predate apostolului. În aceste versete sau 
cel puţin în contextul lor, nimic nu ne arată că în ziua întâi a săptămânii avea loc un serviciu 
religios. Dacă ar fi avut loc un serviciu religios, ar fi fost ciudat ca darurile să fi fost lăsate 
acasă. De asemenea, Pavel a spus că aceste fonduri trebuiau să fie dăruite de către acei care 
se bucurau de o oarecare prosperitate. Pentru strângerea acestor ajutoare, era nevoie de un 
sistem de contabilizare, iar dacă ziua întâi a săptămânii ar fi fost o ziua sfântă dedicată 
Domnului, lucrarea contabilă nu ar fi fost o dovadă a păzirii acesteia. 

Ştim cu siguranţă că biserica din Corint căreia îi este dedicată scrisoarea era o biserică 
păzitoare a Sabatului zilei a şaptea. Fapte 18:4,11 ne relatează că timp de 18 luni cât a fost 
Pavel în mijlocul credincioşilor ei, s-a închinat cu ei lui Dumnezeu păzind ziua Sabatului. Cu 
adevărat, s-ar părea straniu ca apostolul să le fi scris ceva diferit faţă de învăţăturile pe care 
le-a dat cât timp a fost în mijlocul lor, fără a da şi explicaţiile necesare. Nu sunt date nicăieri 
asemenea explicaţii. Nimeni nu are dreptul să ia unul sau două versete biblice şi să le 
interpreteze în aşa fel încât noul lor înţeles să se contrazică cu ceea ce deja este cunoscut. 
Este necinstit a se face aşa. Uneori se argumentează că adunarea de ajutoare pentru cei 
nevoiaşi este un act caritabil, după cum şi Isus a vindecat în zilele de Sabat, iar prin urmare, 
această practică ne arată că prima zi a săptămânii a devenit ziua Domnului. Alteori, prima zi a 



săptămânii ar fi un Paşte săptămânal iar aceasta trebuie să fie o cale de a aduce daruri 
Mântuitorului înviat. Comparând versetele cu alte versete, putem vedea din scrierile 
apostolului Pavel că el a folosit în mod deliberat expresia ‘prima zi a săptămânii.’ În aceeaşi 
epistolă, el numeşte serviciul de împărtăşire ‘Cina Domnului.’ Dar, nicăieri nu numeşte prima 
zi a săptămânii drept ‘Ziua Domnului.’ 
3. Vindecarea lui Eutih şi predica lui Pavel în ziua întâi a săptămânii. Pavel a rămas 
în mijlocul creştinilor din Troa pentru o săptămână, dar era nerăbdător să se reîntoarcă în 
Ierusalim. Avem aici jurnalul călătoriei aşa cum a fost scris de Luca în timp ce călătorea cu 
Pavel. 

“În ziua întâi a săptămânii, eram adunaţi la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care 
trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi, a lungit vorbirea până la miezul nopţii. În 
odaia de sus, unde eram adunaţi, era un tânăr numit Eutih, care şedea pe fereastră, a 
adormit deabinelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al 
treilea, şi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe, şi a 
zis: ‘Nu vă tulburaţi căci sufletul lui este în el.’  După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a 
cinat şi a mai vorbit multă vreme, până la ziuă. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu şi 
lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.” Fapte 20:7-12. 
Avem aici câteva amănunte care sunt invocate a fi dovezile doveditoare faptului că adunarea 
din acea zi avea ca scop păzirea duminicii:

 Prima zi a săptămânii.
 Un grup de oameni adunaţi pentru a frânge pâinea.
 O predică şi un predicator.
Acesta este singurul citat din Noul Testament care se referă la un serviciu religios care a avut 
loc în prima zi a săptămânii. Nu există nici un dubiu asupra acestui fapt. Nu avem nici un alt 
verset biblic cu care să putem compara aceste versete, pentru a aplica principiul conform 
căruia, Scriptura să poată fi explicată prin ea însăşi. Pentru că nu avem alte evenimente 
similare sau versete ajutătoare, este destul de dificil a folosi Scriptura ca propriul ei interpret. 
Realitatea este că a avut loc un serviciu religios, ocazie în care cei adunaţi au frânt pâinea 
împreună. Dar, aceste trei elemente amintite pot să dovedească faptul că a avut loc o adunare 
de tipul cărora au fost ţinute în Sabat? Sau, această adunare a fost momentul pentru a sfinţi o 
nouă zi de închinare? Nu avem nici un indiciu care să dovedească această deducţie. Prin 
urmare, nu trebuie să căutăm să tragem o concluzie care ne convine, ci dimpotrivă, să 
aruncăm mai îndeaproape o privire onestă asupra evenimentului propriu zis. Este folosită 
expresia ‘eram adunaţi laolaltă’ iar aceasta nu implică neapărat faptul că aceasta era un timp 
stabilit în mod regulat pentru a se aduna în fiecare duminică pentru acest scop. Ei au ascultat 
predica înainte de miezul nopţii, au frânt pâinea după miezul nopţii, iar apostolul Pavel a 
plecat în zori. Acesta era timpul lor normal pentru a se aduna în fiecare săptămână? Mai 
degrabă am crede că ei s-au adunat mai degrabă pentru a-i ura cale bună lui Pavel care urma 
să plece a doua zi. În Fapte 2:46,47 – se vorbeşte despre ucenici că ei se adunau în Templu şi 
frângeau pâinea acasă. Vedem că ei se împărtăşeau şi în alte zile decât în zilele de Sabat. Este 
important să menţionăm că serviciul de împărtăşire nu ne reaminteşte de învierea lui Hristos, 
după cum se pretinde a fi duminica, dar mai degrabă ne aminteşte de sângele vărsat şi de 
trupul frânt al Domnului Isus, de jertfa Sa care a avut loc în ziua de Vineri. Învierea LUI este 
sărbătorită de creştini prin rânduiala botezului. 

‘Noi deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.’ 
Rom.6:4



(Este interesant de notat faptul că şi această rânduială care marchează învierea a fost 
falsificată prin introducerea botezului copiilor.) Prin urmare, era un serviciu religios singura 
diferenţă fiind predica şi discuţia lungă e care a avut-o apostolul cu ei. Dar, doar duminica 
poate fi ziua în care pot avea loc predici sau servicii religioase? Acest exemplu instituie o 
rânduială fixă şi nu lasă loc nici unei alte explicaţii? Ce este clar că a avut loc o adunare de 
rămas bun în care apostolul Pavel a avut cuvântul cel mai important de spus. 

De se menţionează în mod special prima zi a săptămânii? Pentru a înţelege aceasta 
trebuie să citim contextul. Luca a fost un reporter foarte minuţios al acestor întâmplări iar în 
aceste capitole el a păstrat un jurnal foarte amănunţit al acestei călătorii a lui Pavel către 
Ierusalim. Între Fapte 20:3 şi Fapte 21:15 se vorbeşte despre călătoria lor către Ierusalim şi 
există 17 menţionări ale zilelor şi intervalelor de timp – 5 zile, 7 zile, ziua următoare şi aşa 
mai departe. Menţionarea zilei întâi a săptămânii nu este decât una dintre aceste secvenţe.  
Acest exemplu de adunare religioasă ţinut în ziua întâi a săptămânii trebuie luat în 
considerare împreună cu celelalte servicii ţinute în Sabat, cartea Faptelor Apostolilor 
menţionează aproximativ optzeci de asemenea exemple. Luând acest caz în contextul 
celorlalte adunări, ajungem la concluzia că acesta a fost un serviciu de rămas bun din partea 
apostolului pentru creştinii din Troa. Ei s-au adunat pentru a-l asculta cât mai mult posibil din 
ceea ce el avea de spus înainte de plecarea sa, ştiind că era posibil ca aceasta ar fi putut fi 
ultima întâlnire cu marele apostol. Creştinii adunaţi în portul din Milet au plâns atunci când 
au îngenuncheat şi s-au rugat împreună atunci când Pavel şi-a luat rămas bun de la ei. În 
portul Tir, în timp ce corabia era oprită pentru descărcare Pavel s-a întâlnit cu un alt grup de 
creştini. În Ptolemaida a petrecut ziua cu creştinii de acolo. Acesta a fost ritmul călătoriei lor 
înapoi spre Ierusalim. 

Principii de interpretare. Dacă un text este dificil de explicat, înainte de a lua o 
concluzie grăbită, cel mai bine este să citim versetele care sunt înainte sau după textul 
respectiv, ca apoi să luăm în considerare cuprinsul cărţii ca un întreg, să cercetăm celelalte 
scrieri ale aceluiaşi autor, sau să căutăm exemple asemănătoare în Biblie, comparând verset 
cu verset pentru a lăsa Scriptura să se explice pe ea însăşi. În acest caz, adunarea care a avut 
loc în Troa a fost una din scurtele întâlniri pe care le-a avut Pavel cu grupele de creştini în 
timp ce se afla în drum spre Ierusalim. Aceasta a fost mai importantă pentru că a fost o şedere 
memorabilă. Eutih, care a adormit în timpul predicii lungi a lui Pavel a căzut de la fereastră şi 
a murit. Pavel l-a înviat. Acest fapt a făcut ca aceasta să fie o întâlnire deosebită. 

Concluziile la care ajungem în urma studiului celor opt ocazii în care se foloseşte 
textul ‘ziua întâi.’ Acum, după ce am cercetat toate cele opt referinţe oferite de Noul 
Testament cu privire la ziua întâi a săptămânii, nu există nimic ce ar putea să ne conducă la 
concluzia că sfinţenia Sabatului poruncii a patra a fost transferată la odihna zilei întâi a 
săptămânii. Toate versetele biblice care sunt folosite pentru a sprijini sfinţenia Duminicii nu 
pot prezenta în nici un fel un “Aşa zice Domnul” pentru a sprijini un nou Sabat. Nu se poate 
găsi nici măcar un “Aşa au spus apostolii.” Nu se poate găsi nicăieri în Biblie o dovadă a 
transferului sfinţeniei Sabatului la ziua duminicii. 
4. Textul ‘ În Ziua Domnului.’ Apocalips 1:10.  Până acum am luat în considerare 
datele istorice începând cu Geneza şi terminând cu Apocalipsul. În cercetarea Scripturii, 
întâlnim un text care nu trebuie neglijat, chiar dacă nu foloseşte cuvântul ‘Sabat’ nici expresia 
‘ziua întâi a săptămânii.’ Ioan, în cartea Apocalipsului a scris despre timpurile solemne care i-
au fost prezentate în viziune de către înger. În Apocalips 1:10 a scris: “În ziua Domnului 
eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe.” Apoi 
încep să fie descrise avertismentele şi descoperirile inspirate ale celei mai mari cărţi profetice 
din Noul Testament, profeţii care se întind până în zilele noastre şi dincolo. Întrebarea care 



aparţine contextului acestei broşuri este: Care este ziua Domnului, menţionată de Ioan? Care 
şi cum este ziua Domnului? Fără a judeca prea mult, am fi înclinaţi să răspundem că este 
duminica. Celelalte cinci broşuri pe care le-am studiat, au aruncat o privire amănunţită asupra 
acestui subiect, începând cu cartea Genezei şi terminând cu cartea Apocalipsului. Doar 
scrierile apostolului Pavel mai trebuie să fie studiate, şi vor fi, dar până la momentul de faţă 
avem dovezi suficiente pentru a examina acest text în plinătatea sa şi a da un răspuns care să 
fie în de acord cu celelalte referinţe ale Scripturii. 

Aceste cuvinte au fost scrise aproximativ la 26 de ani după distrugerea Ierusalimului. 
Acesta a fost timpul profeţit de Isus şi pentru care le-a cerut ucenicilor să se roage pentru ca 
fuga lor să nu fie iarna sau într-o zi de Sabat. Asediul a avut loc în anul 70 e.n. Domnul Isus a 
menţionat cu claritate că la 30 de ani după terminarea lucrării Sale pe pământ, Sabatul încă va 
fi ziua Domnului. Fuga creştinilor nu a avut loc nici iarna şi nici în ziua Sabatului, astfel, nici 
unul dintre ei nu a murit în timpul asediului. La timpul respectiv, Sabatul încă era păzit. Dacă 
acest verset se referă la ziua Duminicii, atunci aceasta ar însemna că ziua de închinare a fost 
schimbată între asediul Ierusalimului şi anul în care Ioan a scris cartea Apocalipsului. 

Uneori se sugerează că Ziua Domnului nu ar fi în realitate o zi de 24 ore. Pentru că 
această carte este una profetică, se ridică întrebarea dacă nu cumva expresia ‘Ziua Domnului’ 
are o semnificaţie simbolică. Ne sunt date două posibilităţi: 
1. Este valabilă pentru era Creştină. 
2. Este ziua judecăţii care de multe ori în Scriptură este amintită a fi ‘Ziua Domnului.’ 
Dar, precizia scrierii – locul, motivul şi timpul – ne indică faptul că expresia ‘Ziua Domnului’ 
se referă la o zi din ciclul săptămânal de şapte zile. 
Unii au afirmat că aceasta ar fi o duminică a Paştelui. Alţii au mers înainte cu această teorie 
cum că ar trebui sărbătorit Paştele în fiecare duminică, în onoarea zilei învierii sau a Paştelui 
învierii. Problema este să descoperim care este ziua de care ne vorbeşte Ioan, sâmbăta sau 
duminica? Pentru a afla răspunsul corect la această întrebare şi a evita răspunsurile marcate 
de prejudecăţi, trebuie să folosim principiile de bază ale studiului corect al Scripturii. Care 
sunt acestea?

 Versetele în cauză trebuie comparate cu alte versete biblice pentru a avea un cadru 
întreg. 

 Un text mai dificil, care apare o singură dată în Biblie trebuie comparat cu alte texte 
asemănătoare şi care conţin acelaşi subiect şi sunt menţionate în mod într-un mod frecvent 
sau mai rar. O doctrină nu poate fi construită pe un singur text, ignorând celelalte versete care 
tratează acelaşi subiect. Textele mai dificile trebuie comparate cu texte care au un mesaj mai 
direct. Practicând această formă de studiu, veţi vedea motivul pentru care există astăzi atâtea 
grupe şi mişcări religioase. Ele nu urmează aceste principii!
 Duhul Sfânt a fost făgăduit pentru a ne conduce în tot adevărul. Trebuie să ne rugăm 
şi să aşteptăm să primim această binecuvântare făgăduită. Pentru ca răspunsurile aşteptate din 
lumina clară a adevărului lui Dumnezeu să poată veni, tot ceea ce ştim că am făcut rău în 
trecut trebuie să fie îndreptate, şi deasemenea trebuie să fim în ordine şi în ceea ce priveşte 
relaţiile noastre cu cei din jur. Domnul poate să ne dea cunoştinţa pe care El doreşte să o 
primim prin Duhul Sfânt care a inspirat fiecare pagină a Bibliei doar atunci când canalele 
inimii şi minţii noastre sunt curate. 

Versetul în cauză este citat cel mai des ca argument al păzirii duminicii. Dar Biblia ca 
şi întreg trebuie să hotărască ziua care a fost stabilită a fi ‘Ziua Domnului.’ A fost sugerat că 
în realitate, Ioan a primit viziunea într-o zi de duminică, dar pentru a dovedi afirmaţia în 
cauză, sunt necesare dovezi solide din Biblie. După cum a fost arătat, prima zi a săptămânii, 



amintită de opt ori în Noul Testament nu a primit nici un alt nume special deci, expresia ‘Ziua 
Domnului’ nu se referă la ziua duminicii nici în versetele citate anterior. (Nici în scrierile lui 
Pavel care încă trebuie a fi studiate.) Te rugăm, verifică aceasta pentru tine atunci când vei 
primi următoarea broşură sau o poţi face acum dacă ai la îndemână o concordanţă. 

Au început creştinii să păzească o altă zi după 20 de ani de la asediul şi 
dărâmarea Ierusalimului?

Dovezile istorice ne arată cu claritate că Evanghelia după Ioan a fost scrisă după 
eliberarea apostolului din insula Patmos şi a fost publicată în jurul anului 97 e.n. Dacă în 
Descoperirea lui Isus Hristos după cum mai este numită cartea Apocalipsului, el ar numi 
prima zi a săptămânii ‘Ziua Domnului’ atunci acest termen ar trebui să apară şi în Evanghelia 
sa, ca o dovadă că această schimbare deja era folosită în terminologia nouă folosită de către 
creştinii apostolici. În Evanghelia sa, Ioan aminteşte de două ori despre ziua întâi a 
săptămânii – Ioan 20:19, atunci când se referă la dimineaţa învierii şi Ioan 20:19, atunci când 
Domnul Isus S-a arătat ucenicilor care, de frica iudeilor, în seara zilei învierii se aflau în 
spatele uşilor încuiate. El nu numeşte ziua învierii, ‘Ziua Domnului’, nici cu alte ocazii, doar 
o aminteşte ca fiind simplu, ‘ziua întâi a săptămânii.’ Prin urmare, până la sfârşitul vieţii sale, 
care este şi punctul terminus al erei apostolice, Ioan nu vorbeşte despre ziua întâi a 
săptămânii ca fiind o zi specială. Duminica nu a fost numită niciodată ‘Ziua Domnului’ de 
către nici unul dintre apostoli. În ediţia a 8-a a Enciclopediei Britanice se sugerează că a avut 
loc o schimbare în Ioan 21:25, iar aceasta nu a fost inclusă în ediţiile actuale ale Bibliei, 
pentru că atunci, această carte ar fi fost mult prea vastă. Această afirmaţie poate fi cu greu 
crezută pentru că nu se potriveşte cu mărturia Bibliei, care este Cuvântul prin care trebuie să 
trăim. Dacă schimbarea care ne preocupă se află doar în scrierile istoriei bisericeşti, asupra 
cărora Enciclopedia ne îndreaptă pentru o mai bună informare, atunci aceasta nu poate fi 
acceptată de către creştinii zilelor noastre care acceptă ca regulă a credinţei şi a învăţăturii 
doar Biblia. Dacă duminica nu a fost atât de importantă pentru Ioan ca acesta să o numească 
drept ‘Ziua Domnului’, şi din teama de a nu scrie o carte mult prea lungă, atunci nici pentru 
noi nu este importantă în studiul nostru asupra Sabatului Domnului. 

Să ne întoarcem la Biblie în căutarea răspunsurilor inspirate care ne pot spune 
care este ziua hotărâtă a fi a Domnului. 

Geneza 2:3 spune: “Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în 
ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.” 
După ce copiii lui Israel au ajuns la Sinai, în ziua a şasea, Moise le-a spus: 

“Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului.” Exod 16:23.
Dumnezeu care este Dătătorul Legii a spus în cele Zece Porunci:

“Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău;…căci 
în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a 
şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” Exod 
20:8-11. 
Opt sute de ani mai târziu, Isaia scria:

“Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile în ziua Mea cea 
sfântă…atunci te vei putea desfăta în Domnul.” Isaia 58:13,14. 
Însuşi Domnul Isus afirmă cu deplină autoritate: 
“Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn 
chiar şi al Sabatului.” Marcu 2:27,28. 



Este clar faptul că acea zi a săptămânii care trebuie să poarte aceste nume, trebuie să 
fie ziua a şaptea pe care Dumnezeu a dat-o la Creaţiune şi a reaccentuat păzirea ei la Sinai, 
ziua pe care Domnul Isus a păzit-o aici pe pământ şi a reînnoit binecuvântarea asupra ei prin 
vindecările şi reabilitarea vieţii omului, ziua pe care Îi aparţine, ca unui Domn al Sabatului. 
El nu a păzit-o doar pentru că prin spiţa de neam era iudeu, dar pentru că El a creat-o, iar mai 
târziu a încredinţat-o poporului Său ca pe o comoară. A accepta Biblia înseamnă a accepta 
Sabatul zilei a şaptea. A păzi duminica înseamnă a privi la consiliile bisericeşti, istorii şi 
tradiţii omeneşti, sau a accepta fără o judecată prealabilă părerea confortabilă a majorităţii cu 
privire la regulile de doctrină şi viaţă spirituală. 

Dacă lăsăm Biblia să se explice pe ea însăşi, atunci Ziua Domnului nu poate fi decât 
Sabatul zilei a şaptea. Nici o altă zi nu este descrisă ca fiind Ziua Domnului. 

Falsităţi care folosesc ca justificare texte Biblice 
Întotdeauna au existat şi falsităţi. Prima dată, schimbările au apărut în planurile 

omului, iar apoi s-a făcut apel la texte biblice pentru a găsi dovezi şi a da credibilitate 
schimbărilor. Putem cita câteva exemple: starea omului după moarte, vorbirea în limbi, 
serviciile carismatice, etc. Când s-a început sfinţirea duminicii, pentru sprijinirea acestei 
doctrine au fost căutate dovezi biblice, pentru a face şi mai convingătoare edictele bisericeşti. 
Pentru mulţi, aceste “dovezi biblice” au făcut din duminică o zi care să fie onorată. Dar 
pentru mulţi alţii, duminica este privită ca o zi aparte datorită tradiţiilor, în memoria familiei 
iar realitatea este că acum este considerată de majoritatea o zi sfântă. 

De asemenea, de la Vatican au pornit mai multe organizaţii: “Campania Sfinţirii 
Duminicii”, “Alianţa Zilei Domnului”, “Societatea Păzirii Zilei Domnului” precum şi multe 
alte grupări care activează puternic în a apăra sfinţenia duminicii precum şi în a-i da acesteia 
un statut tot mai înalt în cadrul curentelor contemporane. Acestea sunt grupări care exercită o 
presiune puternică şi au o influenţă considerabilă în lumea creştină, dar nu au nici un suport 
biblic pentru a-şi justifica poziţia lor. Alte religii au deasemenea o idee asupra duminicii 
creştine iar datorită creşterii intereselor de ordin familial, social, sau economic, pe viitor vor 
lua în considerare cu mai multă seriozitate rolul duminicii. 

O istorisire din perioada precedentă Primului Război Mondial ne spune că Ţarul 
Rusiei se plimba prin grădina palatului şi a văzut un soldat singur care păzea o zonă acoperită 
de tufişuri şi spini. L-a întrebat pe soldat care este datoria lui la locul respectiv, iar acesta nu a 
putut să îi dea un răspuns clar; postul respectiv de pază exista de mult timp şi el nu punea 
întrebări. Ţarul a decis să facă anumite cercetări. În căutările sale a văzut că mai demult 
împărăteasa Ecaterina cea Mare a avut o grădină întinsă de trandafiri, iar în zona respectivă, 
se afla soiul de trandafiri care îi plăceau ei cel mai mult. Pentru a îl proteja, ea a poruncit ca 
acel trandafir să fie păzit de o santinelă. Cu trecerea anilor, acea tufă de trandafiri a murit, 
grădina a intrat în paragină, dar porunca de a pune o pază la locul respectiv nu a fost 
schimbată nici o dată.  Este important pentru noi să ştim ce avem de făcut. Suntem 
responsabili în mod individual de deciziile pe care le luăm cu privire la viaţa noastră 
spirituală. Dar, întotdeauna ştim ce facem? Se poate ca păzirea duminicii să fie sprijinită de 
majoritatea, chiar dacă Dumnezeu nu a dat nici o poruncă cu privire la aceasta? 

Poate că Sabatul este trandafirul de soi care a fost plantat pentru a fi păzit de vineri de 
la apusul soarelui şi până sâmbătă la apusul soarelui – Cine este la post în zilele noastre? 
Există cineva care să îşi asume responsabilitatea de a sta ca un păzitor al tezaurului pe care 
Dumnezeu l-a dăruit lumii? Sabatul zilei a şaptea a fost din totdeauna cingătoarea de aur care 
uneşte pe Dumnezeu cu poporul Său – cei creaţi şi răscumpăraţi de El. Este semnul exterior 
pe care l-am ales pentru a fi poporul Său, cu inimile reînnoite pentru a-I aduce cinste în timp 



ce o lume întreagă Îl respinge. El ne-a dat Sabatul, noi îi oferim credincioşia noastră. Satana a 
introdus întotdeauna contrafacerile sale pentru a ne îndepărta de Dumnezeu. Acum, el a făcut 
un sabat fals şi înşeală aproape întreaga lume creştină. Dumnezeu nu ţine seama de timpurile 
de neştiinţă (Fapte 17:30) dar ce vei face atunci când te vei convinge că ziua în care te închini 
este o parte a contrafacerilor lui Satana şi tu eşti înşelat? Ce vei face atunci? Domnul Isus a 
spus că trebuie să zidim pe stâncă pentru ca locuinţele noastre să poată rezista atunci când vin 
furtuni şi vânturi asupra noastră. El ne spune că trebuie să împlinim ceea ce am auzit în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Toţi cei a căror casă a fost zidită pe nisip vor fi nimiciţi. Ei au auzit 
Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au făcut nimic pentru a-L împlini. Citeşte Matei 7:24-29. 
Acestea au fost printre ultimele afirmaţii făcute de Domnul Isus în Predica de pe Munte. A 
fost apelul de încheiere făcut către ascultătorii Săi. Vor împlini ceea ce au învăţat?
Isus spune şi astăzi, “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului şi sfinţeşte-o.” Acum ai auzit! Care 
este decizia pe care o vei lua?


