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Sfinţiţi 

SabatURile mele!

Sumar



M         -am născut într-o familie cu puternice legături 
 de no minaţionale. Am beneficiat de dragostea şi 
gene rozitatea părinţilor comunităţii, care per-

manent îmi arătau specificul nostru adventist. De copil,  
am observat că Sabatul era în mijlocul atenţiei cre din-
cio şilor adventişti. Şi eu doream să fiu un bun cre din-
cios adventist. Când am învăţat să scriu, am alcă tuit o 
listă în care treceam toate regulile despre care aflam 
că este necesar să le ţin pentru a deveni un bun păzitor 
al Sabatului. Am realizat o listă lungă şi, atunci când o 
priveai, constatai că păzirea Sabatului era o problemă 
greoaie şi complicată. Când am început să am probleme 
la şcoală pentru că nu mergeam sâmbăta la cursuri, re-
gretam că nu aveam aceeaşi zi de odihnă ca toată lumea. 
Atunci am aflat că ceilalţi vor să ţină sâmbăta în ziua de 
duminică.

În mintea mea de copil, am înţeles că aceasta era o  
fraudă. Era greu de înţeles pentru mine. Cum să ţii sâm-
băta în zi de duminică? Mai târziu am observat că totuşi  
erau două păziri diferite. Păzirea sâmbetei trebuia să ur-
mărească scopul lui Dumnezeu de a comemora creaţiu-
nea şi de a arăta ce înseamnă odihna mântuirii în Hristos. 
Regulile de pe lista mea prindeau sens când le asociai 
cu bucuria mânturii şi a întâlnirii cu Isus. Odihna din 
ziua duminicii nu însemna altceva decât a te elibera de 
serviciu, a-ţi împlini hobby-urile şi dorinţele personale. 
Duminica urmăreai să te simţi bine. Era ziua simţurilor 
libere, când aveai dreptul să te gândeşti la tine şi, poate,  
să te rogi Cerului să-ţi asigure mai multe endorfine. Chiar 
şi preocupările spirituale trebuia să-ţi ofere plăcerea 
adâncă a simţurilor şi a siguranţei.

Cât despre Isus, El nu era decât un mijloc prin care se  
realizau ţintele plăcerilor personale. Când am înţeles di-
ferenţa reală dintre cele două închinări, frauda schimbării 
Sabatului mi-a fost clară. În acelaşi timp, am întâlnit obi - 
ecţii privitoare la legalismul păzirii Sabatului. Pe unii, 
sfin  ţirea Sabatului îi făcea nefericiţi şi, într-adevăr, re gu-
lile de pe lista mea privitoare la păzirea Sabatului aveau  
nevoie de spiritul libertăţii în Hristos şi de bucuria mân-
tuirii despre care vorbeşte Pavel în Evrei 4:9 – „Rămâne 
dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dum-
nezeu.” Căci Sabatul trebuie să fie simbolul odihnei pe 

care o capeţi prin iertarea şi mântuirea Domnului Isus. 
Este o bucurie a libertăţii, pe care nu poţi să o explici şi să 
o în ţelegi decât dacă o trăieşti. 

Şi astfel, ani de zile am cercetat, am adunat dovezi 
istorice şi m-am bucurat să dovedesc frauda celor care 
pretind că ţin Sabatul (sâmbăta) într-o zi de duminică. 

Cu ochii pe impostorii istoriei, pe legea duminicală a 
lui Constantin cel Mare, pe diferitele ordine ale Vatica nu-
lui, pe abuzurile apostaziei creştine de-a lungul secolelor, 
am intrat în mileniul al treilea încercând să păstrăm 
bu curia Sabatului şi n-am observat cum se naşte o altă 
fraudă spirituală, care este în curs de desfăşurare. Ea se 
furişează în bisericile noastre, în programul nostru de 
Sabat, în sufletul şi spiritualitatea noastră. Nu mă refer 
la cei care vor să ţină sâmbăta în zi de duminică, ci la cei 
care vor să ţină duminica în zi de sâmbătă. 

Nu, nu este o greşeală de exprimare. Interesul tot mai 
multor credincioşi pentru a face din Sabat o zi a fericirii 
personale „cu mai puţin Isus” a dus la o a doua fraudă, 
adi că la transferarea spiritului de sărbătoare duminicală 
în ziua sâmbetei. Astfel se fură Sabatului calitatea de 
o dih  nă a întâlnirii personale cu Isus şi se pune în loc îm-
pli nirea plăcerilor personale fără Hristos.

Da, este o fraudă să muţi Sabatul în zi de duminică, 
dar rămâne aceeaşi fraudă şi atunci când aduci spiritul 
duminicii în păzirea Sabatului. A te comporta în Sabat ca 
într-o zi de sărbătoare duminicală afectează şi distruge 
subtil baza spirituală a celui care crede în revenirea lui Isus.

A sosit vremea să ne completăm avertismentul: Nu 
trăiţi duminica, sabatul fals, ca pe o zi de Sabat, dar nu 
trăiţi nici Sabatul ca pe o zi de duminică! 

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi 
faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va 
fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi 
dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicin - 
du-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci 
te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţi-
mile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău 
Iacov, căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58:13,14) n 

Virgiliu Peicu este redactorul-şef 
al revistei Curierul Adventist.

O altă 
Virgiliu  Peicu  I  Editorial

Fraudă
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respectarea Sabatului
– principii generale –

Acest document poate fi consultat în limba engleză, accesând site-ul oficial al 
Bisericii Adventiste: http://adventist.org/beliefs/other-documents/other-doc6.html. 
El a fost publicat şi în numerele 2 şi 3 din anul 2009 ale revistei Elder’s Digest. 
Documentul a fost publicat în limba română şi în broşura Sfinţirea Sabatului (2011).

Introducere (de George W. Reid)
Acest articol a fost pregătit de o comisie specială, 

desemnată în anul 1981 de către membrii Conferinţei 
Generale pentru a analiza felul în care adventiştii de ziua 
a şaptea păzesc Sabatul în diferite părţi ale lumii, precum 
şi diversele provocări cu care se confruntă credincioşii 
adventişti în încercarea de a respecta Sabatul Domnului.

Raportul acestei comisii a fost prezentat Conferinţei 
Generale întrunite în sesiune în anul 1985 şi a fost admis 
de către delegaţii ei prin vot. Raportul nu se doreşte a 
fi un set de legi ecleziastice, ci o aducere la cunoştinţă a 
rezultatelor cercetării tuturor aspectelor legate de păzirea 
cu credincioşie a Sabatului. Ca atare, acesta constituie o 
sumă de recomandări cuprinzând punctul de vedere al 
comisiei formate din adventişti din întreaga lume. Acest 
document a fost prezentat bisericii în urma cercetării 
Scripturii şi a reflectării cu profunzime asupra modului 
cel mai potrivit de a păstra şi respecta ziua sfântă a 
Domnului, oferită lui Adam şi Evei ca parte a 
creaţiei.

Activitatea acestei comisii s-a bazat 
pe studiul atent al Bibliei şi al Spiritului 
Profetic, având ca sarcină să ofere reco-
mandări privind felul în care trebuie 
să abordăm provocările contemporane 
legate de păzirea Sabatului. De aceea, 
cititorul va găsi recomandări 
precise cu privire la su biec-
tul abordat. Studiul a fost 
prezentat cu scopul de a 

încuraja unitatea cu privire la res pectarea Sabatului în 
cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care re pre-
zintă cea mai numeroasă comunitate creştină ce re cu-
noaşte sâmbăta ca zi de odihnă, fiind prezentă în peste 
200 de naţiuni ale lumii.

Scop şi perspective 
Obiectivul principal al acestui document ce abordează 

res pectarea Sabatului este să le ofere sfaturi şi principii 
generale membrilor bisericii care îşi doresc o experienţă 
mai intensă şi mai semnificativă a păzirii Sabatului. Este 
de aşteptat ca acesta să constituie un imbold pentru o 
reformă reală la scară mondială în privinţa respectării 
Sabatului.

Având în vedere faptul că, în întreaga lume, comu-
ni tatea cre  din cioşilor întâmpină numeroase probleme 
în privinţa res pec tării Sabatului ca urmare a contextului 

cultural şi ideolo gic în care trăiesc, s-a încercat luarea 
în considerare a acestor difi cultăţi. Intenţia acestui 
do cument nu este aceea de a trata toate problemele 

legate de Sabat, ci mai degrabă de a prezenta 
prin cipiile biblice şi în drumările Spiritului 
Profetic ce îi vor ajuta pe membrii bisericii în 
efortul lor de a urma călăuzirea Domnului.

Sperăm ca sfaturile oferite în document 
să se dovedească fo lositoare. Totuşi, în ul-

ti  mă instanţă, deciziile luate în 
cir cum stan ţe critice trebuie mo-
tivate de credinţa personală şi 
de în crederea în Domnul Isus 
Hristos.
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Sabatul – asigurarea relaţiei noastre cu Dumnezeu
Sabatul cuprinde întreaga noastră relaţie cu  

Dum ne zeu. El repre zintă un semn al acţiunilor trecute, 
prezente şi viitoare ale lui Dumnezeu pentru noi. Sabatul 
protejează prietenia omului cu Dumnezeu şi asigură 
timpul esenţial pentru dezvoltarea acesteia. Sabatul cla-
rifică relaţia dintre Dumnezeu şi familia omenească, fiind-
că arată că Dumnezeu este Creatorul, într-o vreme când 
fiinţele umane şi-ar dori să uzurpe poziţia lui Dumnezeu 
în uni vers.

În acest veac al materialismului, Sabatul le îndreaptă 
atenţia oamenilor spre cele spirituale şi personale. A nu-ţi 
aminti de ziua Sabatului ca să o sfinţeşti este un fapt cu 
consecinţe grave. Se va ajunge la denaturări şi, în cele din 
urmă, la distrugerea relaţiei cu Dumnezeu.

Când este păzit, Sabatul este un martor al odihnei ce  
provine din încrederea pusă doar în Dumnezeu ca susţi-
nător al nostru, ca fundament al mântuirii noastre şi ca  
temelie a speranţei noastre pentru viitor. Astfel, Sabatul 
este o desfătare, fiindcă am intrat în odihna lui Dumnezeu 
şi am acceptat invitaţia de a fi părtaşi cu El.

Când ne cere să ne aducem aminte de ziua Sabatului, 
Dumnezeu vrea să ne amintim de El.

Principiile şi teologia respectării Sabatului
Natura şi scopul Sabatului. Sabatul îşi are originea la 

creaţie, când Dumnezeu S-a odihnit de lucrarea Sa în ziua 
a şaptea (Gen. 1–3). Sabatul reprezintă un semn etern al 
legământului veşnic dintre Dumnezeu şi copiii Săi, pentru 
ca ei să ştie cine i-a creat (Exodul 31:17) şi cine îi sfinţeşte 
(Exodul 31:13; Ezech. 20:12) şi să Îl recunoască drept 
Domn şi Dumnezeu al lor (Ezech. 20:20).

Unicitatea Sabatului. Sabatul este o ocazie specială de 
a ne închina lui Dumnezeu, Creatorul, Răscumpărătorul 
şi Domnul vie ţii, cu care familia omenească va fi reuni tă la  
cea de-a doua venire. Porunca Sabatului constituie cen-
trul Legii morale, ca sigiliu al autorităţii lui Dumnezeu. 
Din moment ce este un simbol al relaţiei de iubire dintre 
Dumnezeu şi copiii Săi de pe pământ, fiinţele umane sunt 
datoare să respecte acest dar, în sensul că vor face tot ce 
le stă în putere ca să promoveze şi să participe la activităţi 

care îi vor ajuta să întemeieze şi să consolideze o relaţie 
de durată cu Dumnezeu. Astfel, poporul Său se va implica 
doar în acele activităţi îndreptate spre Dumnezeu şi spre 
semeni, şi nu în ceea ce are tendinţa de a satisface eul şi 
de a sluji intereselor personale. 

Universalitatea Sabatului. Universalitatea Sabatului 
îşi are rădăcina în creaţie. Astfel, privilegiile şi responsa-
bili tăţile sunt valabile pentru toate naţiunile, toate zonele 
şi toate categoriile de oameni. (Vezi Exodul 20:11; 23:12; 
Deut. 5:15; Is. 56:1-8.) Respectarea Sabatului are de-a 
face cu toţi membrii unei familii, inclusiv cu copiii, şi se 
extinde chiar la „străinul care este în casa ta” (Exodul 
20:10).

Durata Sabatului. Date biblice: Sabatul începe la 
sfâr şitul celei de-a şasea zile a săptămânii şi durează o zi, 
pâ nă în seara următoare (Gen. 1; Marcu 1:32). Acest timp  
coincide cu apusul soarelui. Deşi e dificil de făcut o deli-
mitare clară a orei la care apune soarele, cel ce păzeşte 
Sabatul îl va începe la încheierea zilei, încheiere marcată 
de micşorarea luminii.

Principiile respectării Sabatului. Deşi nu tratează 
direct mul te dintre întrebările specifice pe care le avem 
cu privire la pă zirea actuală a Sabatului, Biblia ne oferă 
principii generale aplicabile azi. (Vezi Ex. 16:29; 20:8-11; 
34:21; Is. 58:13; Neemia 13:15-22.)

„Legea interzice activitatea profană în ziua de odihnă 
a Domnului; truda pentru câştigarea existenţei trebuie 
să înceteze; nicio activitate pentru plăcere lumească sau 
pentru profit nu este îngăduită în această zi, ci, aşa cum 
Dumnezeu Şi-a încheiat lucrarea de creaţie şi S-a odihnit 
în Sabat şi l-a binecuvântat, tot la fel, omul trebuie să-şi 
părăsească ocupaţiile vieţii de zi cu zi şi să consacre orele 
sfinte odihnei sănătoase, închinării şi faptelor sfinte.” 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 207, în orig.)

Însă această idee nu presupune inactivitate totală. 
Atât Ve chiul, cât şi Noul Testament ne invită să ne îngri-
jim de nevoile altora şi să le alinăm suferinţele, fiindcă 
Sabatul este o zi bună pentru toţi, în special pentru cei 
umili şi oprimaţi (Ex. 23:12; Mat. 12:10-13; Marcu 2:27; 
Luca 13:11-17; Ioan 9:1-21).
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„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o...” (Geneza 2:3)



Totuşi nici chiar faptele bune făcute în Sabat nu tre-
buie să umbrească principala caracteristică a zilei Saba-
tului, şi anume odihna (Gen. 2:1-3). Aceasta include atât 
odihna fizică (Ex. 23:12), precum şi odihna spirituală în  
Dumnezeu (Mat. 11:28). Cea din urmă îl determină pe 
cel ce ţine Sabatul să caute prezenţa şi comuniunea cu 
Dumnezeu în închinare (Is. 48:14), atât în meditaţie 
tăcută (Mat. 12:1-8), cât şi în închinare publică (2 Împ. 
4:23; 11:4-12; 1 Cron. 23:30; Is. 56:1-8). Obiectivul este  
recunoaşterea lui Dumnezeu drept Creator şi Răscum-
părător (Gen. 2:1-3; Deut. 5:12-15) şi acest timp trebuie 
petrecut cu familia şi comunitatea (Is. 56:1-8).

Sabatul şi autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Ellen White subli niază că porunca Sabatului este unică, 
deoarece cuprinde sigiliul Legii lui Dumnezeu. Doar ea 
„poartă atât numele, cât şi titlul Dătătorului Legii. Ea Îl 
numeşte Creatorul cerului şi al pă mântului şi astfel de-
monstrează dreptul Său de a primi ve neraţie şi închinare 
mai presus de oricine. În afara acestui principiu, nu 
mai există în Decalog un altul care să demonstreze prin 
autoritatea cui este dată Legea” (Tragedia veacurilor, 
pag. 452, în orig.).

Sabatul, ca semn al Creatorului, ne îndreaptă atenţia 
spre stăpânirea şi autoritatea Sa. De aceea, respectarea 
demnă a Sabatului indică acceptarea lui Dumnezeu drept 
Creator şi Stăpân şi recunoaşterea autorităţii Sale asupra 
întregii creaţii, inclusiv asupra fiecărei persoane în parte. 
Păzirea Sabatului se bazează pe autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Nu există nicio altă raţiune logică pentru 
aceasta.

Fiinţele umane au libertatea de a intra în legătură cu 
Creatorul universului ca şi cu un prieten personal.

Cei care ţin Sabatul se pot confrunta uneori cu opozi-
ţie din cauza legământului făcut cu Dumnezeu de a sfinţi 
ziua Sabatului. Cei care nu Îl recunosc pe Dumnezeu drept 
Creator al lor consideră că încetarea lucrului în Sabat doar  
din mo ti vaţii religioase este un lucru arbitrar sau inexplica-
bil. Res pec tarea semnificativă a Sabatului atestă faptul că  

viaţa noastră este trăită acum în ascultare de Cuvântul lui  
Dumnezeu. Sabatul va fi un test special în vremea sfârşitu-
lui. Credinciosul va trebui să aleagă dacă să rămână loial 
lui Dumnezeu sau autorităţii omeneşti (Apoc. 14:7,12). 

Relaţia dintre cămin, viaţa de familie şi Sabat
Introducere. Viaţa familială este temelia respectării 

adecvate a Sabatului. Doar atunci când fiecare în parte 
ţine Sabatul cu conştiinciozitate în cămin şi când îşi 
asu mă responsabilită ţile încredinţate lui ca membru al 
familiei, biserica în întregime va dezvălui lumii bucuriile 
şi privilegiile zilei sfinte a lui Dumnezeu.

Familii diferite. În timpul nostru, există mai multe 
tipuri de familii: de exemplu, familia formată din soţ, 
soţie şi copii; familia formată din soţ şi soţie, dar fără 
copii; familia formată dintr-un singur părinte şi copii (în 
care părintele trebuie să îndeplinească rolul de mamă şi 
de tată, deoarece partenerul a decedat sau a divorţat); 
familia în care o persoană nu s-a căsătorit niciodată 
sau care este singură din cauza morţii partenerului 

sau a divorţului şi nu are copii; sau familia în 
care doar unul dintre părinţi este membru 
al bisericii. Când se abordează nevoile şi 
problemele acestor categorii de persoane, 
trebuie să se ţină cont de faptul că unele 
dintre principiile şi sugestiile formulate se 
vor aplica tuturor grupurilor, iar altele vor 
avea un caracter mai specific.

Două instituţii sfinte – familia şi Sa ba
tul. „La început”, Dumnezeu a pus bărba-
tul şi femeia în Grădina Edenului, care 
constituia căminul lor. Tot „la început”, 
Dumnezeu le-a dat fiinţelor omeneşti 
Sabatul. Aceste două instituţii, familia şi 
Sabatul, sunt dependente una de cealaltă. 
Ambele sunt darurile lui Dumnezeu. De 
aceea, ambele sunt sacre, cea din urmă 

întărind şi îmbogăţind într-un mod unic 
legătura cu cea dintâi.

Prietenia apropiată este un element important al 
familiei. Relaţiile apropiate de prietenie cu alte fiinţe 
umane sunt, de asemenea, un element important al 
Sabatului. Prin intermediul lor, familiile se apropie mai 
mult de Dumnezeu, iar membrii familiilor se apropie 
mai mult unii de alţii. Din această perspectivă, relaţia 
Sabatului cu familia este deosebit de importantă.

Responsabilitatea adulţilor ca îndrumători. Când l-a 
ales pe Avra am ca tată al poporului ales, Dumnezeu a zis: 
„Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui 
după el” (Gen. 18:19). Aşadar re iese clar responsabilitatea 
enormă încredinţată adulţilor de a asigura în cămin bună-
sta rea spirituală a copiilor lor. Atât prin îndrumări, cât şi 
prin exemplu, ei trebuie să le ofere copiilor un conţinut şi o 
atmosferă ce vor face din Sabat o desfătare şi un lucru atât  
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de important al vieţii creştine, încât, după ce pleacă de 
acasă, ei să continue obiceiurile deprinse în copilărie. 

Potrivit cu porunca: „Să le întipăreşti [poruncile lui 
Dumnezeu] în mintea copiilor tăi” (vezi Deut. 6:4-9), 
membrii în vârstă ai familiei trebuie să-i înveţe pe copii 
să-L iubească pe Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. 
Ei ar trebui să-i înveţe să-I fie credincioşi lui Dumnezeu şi 
să urmeze învăţăturile Sale. 

Copiii ar trebui încă de mici să participe la închinarea 
în familie, astfel încât închinarea în Casa lui Dumnezeu 
să devină o prelungire a obiceiului deprins acasă. De 
asemenea, ar trebui învăţaţi de mici că e important să 
participi la serviciile divine, că adevărata respectare a 
Sabatului înseamnă să mergi la Casa lui Dumnezeu ca să 
te închini şi să studiezi Biblia. Adulţii ar trebui să le ofere 
copiilor un exemplu prin participarea la serviciile divine 
din Sabat, iar, când vor creşte, copiii vor şti să decidă ce 
e valoros în viaţă. Pe măsură ce cresc şi se maturizează, 
copiii ar trebui învăţaţi, prin discuţii şi prin studiu biblic, 
despre semnificaţia Sabatului, despre relaţia acestuia cu 
viaţa creştină şi despre ca racterul veşnic al Sabatului.

Pregătirea pentru Sabat. Pentru ca Sa-
batul să fie păstrat cum se cuvine, întreaga 
săptămână trebuie programată în aşa fel 
încât fiecare membru să fie gata să întâmpine 
ziua sfântă a lui Dumnezeu atunci când ea 
soseşte. Aceasta înseamnă că membrii adulţi 
ai familiilor vor face planuri ca toate treburile 
casei – cumpărarea şi prepararea hranei, 
pre gătirea hainelor şi toate celelalte lucruri 
necesare vieţii zilnice – să fie încheiate îna-
inte de apusul soarelui. Ziua de odihnă de-
vine pivotul în jurul căruia se învârte roata 
întregii săptămâni. Când se apropie vineri 
seara şi apusul soarelui, adulţii şi copiii pot 
să întâmpine Sabatul cu mintea liniştită, 
cu toate pregătirile încheiate şi cu casa gata 
pen tru a petrece următoarele 24 de ore 
împreună cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. Copiii 
pot contribui la pregătirea pentru Sabat prin 
îndeplinirea sarcinilor lor, care trebuie să fie potrivite 

cu vârsta lor. Modul în care familia 
abordează deschiderea Sabatului la 
apusul soarelui şi modul în care petre-
ce acest timp vor crea contextul în care 
vor fi primite binecuvântările pe care 
Domnul vrea să le dea în această zi.

Îmbrăcămintea adecvată pentru Sa
bat. În Sabat di mineaţa, când se pregă-
tesc să plece la biserică, adulţii pot să-şi 
înveţe copiii, prin îndrumări şi exemple, 
despre faptul că un mod de a-I da cinste 
lui Dumnezeu în casa Sa este îmbrăcarea 
unor haine curate şi reprezentative, 
adecvate culturii în care trăiesc. 

Importanţa Şcolii de Sabat. Acolo unde copiii nu pot 
merge la şcoli adventiste, Şcoala de Sabat devine cel mai  
important mij loc de instruire religioasă din afara cămi-
nu lui. Valoarea acestui studiu biblic nu poate fi subliniată 
îndeajuns. De aceea, părinţii trebuie să participe la servi-
ciile divine din Sabat dimineaţa şi să facă pe cât posibil să 
îi ia şi pe copii cu ei.

Activităţi de familie în Sabat. În cele mai multe ţări, 
masa de prânz luată împreună cu familia în Sabat este 
punctul culminant al săptămânii. Spiritul de veselie 
şi de părtăşie sfântă, însuşit de la trezire şi continuat 
pe parcursul serviciilor de închinare de la biserică, se 
intensifică. Li be ră de atmosfera distracţiilor profane, 
familia poate dis cu  ta pe teme de interes comun şi poate 
întreţine starea sufletească potrivită acestei zile.

Atunci când natura sacră a Sabatului a fost înţeleasă şi 
când există o relaţie de iubire între părinţi şi copii, toţi  
vor încerca să împiedice amestecul orelor sfinte cu muzi-
ca, radioul, casetele video şi programele de televiziune, 
ziarele, cărţile şi revistele lumeşti. 
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După-amiaza de Sabat va fi pe-
tre cută, pe cât posibil, în acti vi tăţi 
împreună cu familia – explorând 
natura, făcând vizite mi sionare celor 
izolaţi, bolnavi sau celor care au nevoie 
de încurajare şi participând la întâlniri 
organizate în biserică. Pe măsură ce 
copiii cresc, activi tăţile se vor lărgi ca 
să cuprindă alţi copii de aceeaşi vârstă 
din biserică, având mereu în minte în-
trebarea: „Mă ajută această activitate 
să înţeleg mai bine natura adevărată şi 
sacralitatea Sabatului?” Astfel, res pec-
tarea adecvată a Sabatului în familie va 
avea o influenţă veşnică.

Respectarea Sabatului şi activităţile 
recreative

Introducere. Respectarea Sabatului include atât în chi-
narea, cât şi părtăşia. Invitaţia de a ne bucura de amân-
două este des chisă şi generoasă. În Sabat, închinarea la  
Dumnezeu are loc, de obicei, într-o co munitate de credin-
cioşi. Aceeaşi comu nitate oferă păr tăşie. Atât închi narea,  
cât şi părtăşia asigură posibilitatea nelimitată de a-L lău-
da pe Dumnezeu şi de a însufleţi viaţa creş ti nilor. Atunci 
când una dintre ele este distor sionată sau folosită greşit, 
atât lauda faţă de Dumnezeu, cât şi însufleţirea personală 
sunt în pericol. Fiind un dar al lui Dumnezeu pentru noi,  
Sabatul ne aduce o adevărată bucurie în Domnul. El este  
o ocazie în care credincioşii pot recunoaşte şi se pot bucura 
de posibilităţile oferite de Dumnezeu. Astfel, pentru cre-
dincios, Sabatul este o desfătare.

Factori ce pot tulbura respectarea Sabatului. Saba tul 
poate fi tulburat cu uşurinţă de elemente străine de spi ri-
tul lui. În expe rienţa închinării şi a părtăşiei, credinciosul 
trebuie să fie permanent atent la factorii străini care îl 
împiedică să înţeleagă sfinţenia Sabatului. Semnificaţia 
sfinţeniei Sabatului este ame nin ţată în mod special de 
părtăşia şi de activităţile nepotrivite. Spre deosebire de 
acestea, sfinţenia Sabatului este înălţată atunci când 
Creatorul rămâne în centrul acestei zile sfinte.

Fenomene culturale în respectarea Sabatului. Este 
important să se ştie că fiecare creştin Îi aduce închinare 
lui Dumnezeu şi ţine Sabatul în timpul şi în cultura în  
care trăieşte. Este posibil ca şi istoria, şi cultura să ne 
con diţioneze în mod greşit şi să ne distorsioneze valo-
rile. Recurgând la cultură, ne putem face vinovaţi de 
găsirea unei scuze ca să participăm la activităţi spor tive 

şi re creative care sunt incompatibile cu 
sfinţenia Sabatului. De exemplu, exer-
ciţiile fizice intense şi dife rite for me de 
turism nu sunt în armonie cu adevărata 
respectare a zilei de Sabat. 

Orice încercare de a reglementa pă-
zirea Sabatului dincolo de principiile 
bi  blice, prin realizarea unei liste cu 
ceea ce e interzis în Sabat, va dăuna 
experienţei spirituale sănătoase. Creşti-
nul îşi va verifica experienţa legată de 
Sabat în funcţie de principii. El ştie că 
principalul scop al Sabatului este acela 
de a consolida relaţia pe care o are cu 
Dumnezeu. Astfel, sunt acceptabile acti-
vităţile călăuzite de principiile biblice 
şi cele care contribuie la consolidarea 
acestei relaţii.

Din moment ce nimeni nu poate 
evalua corect motivaţiile personale ale 
altora, creştinul trebuie să fie atent să 

nu-şi critice fraţii de credinţă care trăiesc 
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în alte contexte culturale şi care participă în Sabat la 
activităţi recreative pe care ei le aprobă.

În călătorie, turiştii adventişti trebuie să se strădu ias-
c ă să ţină Sabatul cu credincioşii din zona în care se află. 
Respectând sfinţenia zilei a şaptea, se recomandă ca ei 
să evite participarea la excursii care au ca scop vizitarea 
obiectivelor turistice şi activităţile profane.

Bisericile şi instituţiile bisericeşti
Atunci când stabileşte anumite principii şi reguli pentru 

întreaga biserică şi pentru instituţiile ei, biserica trasează 
un exem plu de respectare a Sabatului pentru membri 
în ansamblu. Membrilor le revine responsabilitatea de a 
aplica principiile ade văratei păziri a Sabatului în viaţa lor. 
Biserica îi poate ajuta prin a le pune la dispoziţie principiile 
păzirii Sabatului aşa cum se găsesc ele în Biblie 
şi în Spiritul Profetic, dar nu poate ţine locul 
conştiinţei lor. 

Rolul bisericii şi al familiei în activităţile 
din Sabat dupăamiază. Pastorul şi biserica 
locală au responsabilitatea de a asigura în 
Sabat activităţi bine plănuite pen tru copii, 
tineri, adulţi şi bătrâni, pentru fa milii şi 
pen tru cei necăsătoriţi, subliniind că e im-
por tant ca Sabatul să fie o zi de bucurie, 
închinare şi odihnă. Activităţile bisericii 
trebuie să completeze, şi nu să înlocuiască, 
activităţile din familie.

Muzica în Sabat. Muzica are un impact 
puternic asupra stării sufleteşti şi asupra 
emoţiilor unui individ. Conducătorii biseri-
cilor vor selecta muzica şi in terpreţii, ca 
să consolideze atmosfera de închinare din 
Sabat şi relaţia personală cu Dumnezeu. 
Repetiţiile de cor ar trebui evitate în timpul 
serviciilor obişnuite din Sabat.

Activităţile din afara comu nităţii1. Deşi 
pot participa la anumite tipuri de activităţi de asistenţă 
socială pentru studenţii, tinerii şi săracii din oraşe sau 
din împrejurimi, creştinii vor manifesta totuşi un spirit 
exemplar de păzire consecventă a Sabatului. Când sunt 
implicaţi în activităţi în şcoli cu program pre lungit sau 
în şcoli speciale pentru copii şi tineri, vor alege materii 
şi lecţii diferite de materiile şi lecţiile profane din timpul 
săptămânii, inclusiv activităţi ce contribuie la dezvoltarea 
spirituală. Plimbările în natură sau în împrejurimi pot 
înlocui pauzele; plimbările în natură sau drumeţiile ce 
presupun un efort minim pot înlocui materiile şi lecţiile 
seculare. 

Sărbătoarea Secerişului. Practica generală a Bise ricii 
Adventiste de Ziua a Şaptea este de a sărbători Ziua Se -
cerişului în celelalte zile ale săptămânii. Acolo unde se 

1  Se aplică şi la activităţi de tip Şcoala Biblică de Vacanţă sau 
TinServ.

obiş nuieşte ca această săr bă toare să fie în Sabat, tre-
buie să fie planificată în aşa fel încât toţi parti cipanţii să 
crească spiritual.

Colectele în Sabat. Doctrina slujirii creş tine se gă-
seş te în toată Biblia. Dăruirea are un loc bine stabilit în 
serviciile divine. Când se face apel pentru co lectă, trebuie 
să se menţină sacralitatea servi ciului divin şi sacralitatea 
Sabatului.

Nunţile în Sabat. Serviciul religios de cu nunie este 
sfânt şi nu încalcă prin el însuşi spiritul res pectării Sa-
batului. Totuşi cele mai multe nunţi presu pun o activitate 
considerabilă şi aproape inevitabil apare o atmosferă 
pro fană în pregătirea lor şi a meselor. Pentru ca spiritul 
Sabatului să nu se piardă, oficierea nunţilor în Sabat 
trebuie descurajată.

Înmormântările în Sabat. În general, adventiştii 
ar trebui să evite oficierea înmormântărilor în Sabat. 
În unele tipuri de climă şi în anumite condiţii, totuşi 
trebuie să se facă înmormântările fără întârziere, chiar 
dacă e Sabat. În astfel de cazuri, aranjamentele tre buie 
făcute în prealabil cu antreprenorii de pompe funebre 
şi cu angajaţii care lucrează la cimitir, ca aceştia să în-
deplinească cele necesare pentru cel decedat înainte de 
ziua Sabatului, reducând astfel lucrul şi agitaţia în Sabat. 
În unele situaţii, serviciul de înmormântare poate fi ofi-
ciat în Sabat, iar înhumarea poate avea loc mai târziu.

Instituţiile de sănătate ale adventiştilor de ziua a 
şaptea. Insti tuţiile adventiste de sănătate asigură unicul 
contact pe care mulţi oameni îl pot avea cu Biserica Ad-
ventistă. Spitalele adventiste trebuie să fie mai mult decât 
simple instituţii de îngrijire a sănătăţii. Ele au privilegiul 
unic de a da mărturie creş tină 24 de ore din 24 populaţiei 
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pe care o deservesc. În plus, ele au pri-
vi legiul de a prezenta mesajul Sabatului 
prin propriul exemplu oferit în fiecare 
săptămână.

Prin tratarea bolnavilor şi alinarea 
celor suferinzi chiar şi în Sabat, Hristos 
ne-a dat un exemplu pe care îl putem 
urma, el constituind baza întemeierii şi 
funcţio nării instituţiilor adventiste de 
sănătate. O instituţie care oferă tratament 
medical publicului tre buie să fie pregătită 
să slujească nevoilor bolnavilor şi sufe-
rin zilor indiferent de oră sau zi.

Aşadar, fiecare instituţie are o mare  
responsabilitate de a formula şi imple-
men ta reglementări care să reflec te mo-
delul lui Hristos şi să aplice principiile de 
res pectare a Sa ba tului aşa cum se găsesc ele în Scriptură 
şi cum sunt prezentate de Bi serica Adventistă de Ziua 
a Şaptea. Ad ministratorii au responsabilitatea specială 
de a suprave ghea ca toate de  partamentele să menţină 
adevăratul spirit al păzirii Sabatului prin instituirea 
de proceduri adecvate acestei zile şi prin vegherea ca 
respectarea ei să nu se facă în mod neglijent. 

Se recomandă punerea în aplicare a următoarelor 
principii de pă zire a Sabatului:

1. Asigurarea îngrijirii medicale de urgenţă, ori de 
câte ori e necesar, cu toată inima, cu voioşie şi cu multă 
competenţă. Totuşi nici instituţiile adventiste şi nici me-
dicii sau dentiştii adventişti nu ar trebui să facă acest 
lucru şi nu ar trebui să ofere alte servicii în Sabat la fel ca 
în celelalte zile ale săptămânii.

2. Încetarea oricăror activităţi obişnuite ce pot suferi 
amânare. De obicei, acest lucru înseamnă închiderea 
com pletă a acelor secţii şi departamente care nu au legă-
tură imediată cu îngrijirea pacienţilor şi menţinerea 
unui număr minim de personal calificat în celelalte de-
partamente, care să se ocupe de urgenţe.

3. Amânarea diagnosticării şi a serviciilor de trata-
ment op ţio nale. Deciziile în privinţa a ceea ce e necesar 
sau ceea ce re pre zintă o urgenţă trebuie luate de medicul 
care se îngrijeşte de pacientul respectiv. Dacă se abuzează 
de acest privilegiu, consiliul administrativ al spitalului 
tre buie să se ocupe de această situaţie. Personalul ne-
admi nistrativ nu ar trebui implicat în astfel de decizii şi 
nu ar trebui să fie obligat să îl (îi) tragă la răspundere pe 
medicul (medicii) respectiv(i). Neînţelegerile pot fi evita-
te printr-un regulament clar destinat cadrelor medicale, 
în care să fie prevăzută îndeplinirea numai a acelor pro-
ceduri chirurgicale, de diagnosticare sau terapeutice 
care nu pot fi amânate din cauza stării pacientului. Dacă 
personalul angajat va primi explicaţii clare cu privire la  
aceste lucruri în momentul angajării, vor fi evitate multe 
neînţelegeri şi greşeli.

Operaţiile care pot fi amânate trebuie descurajate 
sau programate vinerea. Procedurile astfel programate 
îl determină pe pacient să stea în spital în weekend şi, 
prin urmare, va pierde mai puţine zile lucrătoare. Totuşi 
aceasta înseamnă că prima zi postoperatorie, în care e 
ne voie de obicei de cea mai intensă îngrijire medicală, va 
fi Sabatul.

4. Închiderea birourilor administrative şi întreruperea 
ori că ror afaceri obişnuite. Deşi e posibil să fie necesară 
interna rea şi externarea pacienţilor în Sabat, se recoman-
dă evitarea scrie rii chitanţelor şi a perceperii taxelor. 
Pă zirea Sabatului nu ar trebui să fie niciodată un motiv 
de iritare pentru cei pe care încercăm să-i servim şi să-i 
salvăm, ci mai degrabă semnul distinctiv al unor „copii ai 
luminii” (Efes. 5:8; Faptele apostolilor, pag. 260, în orig.).

5. Faceţi din Sabat o zi specială pentru pacienţi, ofe-
rindu-le o amintire de neuitat a misionarismului creştin.  
Păzirea de votată a Sabatului este mult mai uşor de rea-
lizat într-o insti  tuţie unde predomină angajaţii adventişti. 
Pre zentarea corec tă a Sabatului se poate realiza prin in-
termediul personalului credincios angajat în îngrijirea 
pacienţilor şi poate avea o in fluenţă hotărâtoare în viaţa 
celor de altă credinţă.

6. Îngrijirea directă a bolnavilor este o activitate po-
trivită pentru toate zilele săptămânii; boala nu ţine seama 
de calendar. Cu toate acestea, atunci când alcătuiesc pro-
gramul de lucru, instituţiile de sănătate ar trebui să ţină 
seama de convingerile religioase sincere, de obiceiurile 
şi practicile fiecărui angajat sau de cele ale unui posibil 
angajat. Instituţia respectivă trebuie să asigure modalităţi 
rezonabile de înlesnire a respectării acestor convingeri 
religioase, în afară de situaţia în care se constată că o  
astfel de înlesnire ar îngreuna în mod nedorit funcţio na-
rea ei. Se ştie că fiecare individ are o concepţie diferită cu 
privire la cât de adecvat este lucrul în Sabat. Nici biserica 
şi nici instituţiile ei nu pot îndeplini rolul de conştiinţă 
pentru niciunul dintre an gajaţii acestora. Dimpotrivă, 
trebuie să se facă ajustări potrivit conştiinţei fiecăruia.
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7. Opoziţia faţă de presiunile pentru coborârea stan-
dardelor adventiste. Unele instituţii au fost forţa te de  
către comunităţi, de personalul medical şi/sau de angaja-
tori (unde majoritatea era alcătuită din neadventişti) să 
renunţe sau să facă mai flexibile principiile şi practicile 
referitoare la Sabat, astfel încât să fie la fel ca orice altă zi. 
În unele cazuri s-au făcut presiuni ca să se asi gure toate 
serviciile în Sabat şi, în schimb, să fie reduse duminica. 
Trebuie să ne opunem cu fermitate unor astfel de acţiuni. 
Conformarea poate duce la reexaminarea serioasă a 
relaţiei pe care o are o astfel de instituţie cu biserica. 

8. Instruirea angajaţilor neadventişti cu privire la  
prin cipiile de respectare a Sabatului practicate de insti-
tuţie. În momentul angajării, fiecărui neadventist trebuie 
să i se aducă la cunoştinţă principiile adventiştilor şi mai  
ales reglementările instituţionale cu privire la păzirea  
Saba tului. Deşi poate că nu cred la fel ca noi, neadven-
tiştii trebuie să ştie chiar de la început ce aşteptări are 
insti tu ţia de la ei pentru a-şi îndeplini obiectivele.

9. Stimularea atitudinii de misionarism creştin neîn-
trerupt la an gajaţii adventişti. E posibil ca angajaţii ne-
adventişti să intre în contact cu angajaţii adventişti doar 
în cadrul in stituţiei în care lucrează. În fiecare relaţie cu 
aceştia trebuie să se manifeste prietenia, ama bilitatea şi 
iubi rea, aşa cum au fost exemplificate în viaţa şi lucra rea 
Marelui Medic. Compasiunea pentru cei bolnavi, ati tu-
dinea al truistă faţă de semeni, dorinţa de a sluji şi cre-
dincioşia nelimitată faţă de Dumnezeu şi faţă de biserică 
se pot dovedi a fi o mireasmă de viaţă spre viaţă. Păzirea 
Saba tului este în aceeaşi măsură un privilegiu şi o onoare, 
dar şi o datorie. Nu ar trebui să devină niciodată împo-
vă rătoare sau insuportabilă nici pentru cei ce îl păzesc şi 
nici pentru cei din jurul lor.

Lucrul în Sabat în spitalele neadventiste. În vreme 
ce este esenţial ca în instituţiile medicale să se menţină 
un minimum de ac tivitate pentru bunăstarea pacienţilor, 
în instituţiile neadventiste, în care orele din Sabat nu 
presupun o uşurare a îndatoririlor obişnuite, angajaţii 
adventişti sunt datori să-şi amintească principiile care  
reglementează toate activităţile în Sabat. Pentru evita rea 
situaţiilor în care membrii bisericii noastre sunt con  frun-
taţi cu problema Sabatului în instituţiile neadven tiste, se 
recomandă ca:

1. Atunci când se angajează în spitale neadventiste, să 
aducă la cunoştinţa superiorilor principiile de respectare 
a Sabatului şi să solicite un program de lucru care să îi 
scutească de îndeplinirea îndatoririlor în Sabat. 

2. Acolo unde programul de lucru sau alţi factori fac 
posibil acest lucru, adventiştii ar trebui să-şi identifice în 

mod clar în datoririle pe care le pot îndeplini cu sârguinţă 
în Sabat.

3. Acolo unde nu se pot asigura înlesnirile de mai 
sus, membrii vor face din credincioşia faţă de cerinţele 
lui Dumnezeu un lucru primordial şi se vor reţine de la 
activitatea obişnuită.

Instituţiile adventiste de învăţământ. Liceele ad-
ven tiste au un rol major în formarea obiceiurilor de res-
pectare a Sabatului la ge ne raţiile viitoare de membri ai 
bisericii, iar colegiile şi uni ver sităţile contribuie în mare 
măsură la formarea mentalităţii pastorilor şi a altor 
categorii profesionale. De aceea este important ca atât 
teoria, cât şi punerea în practică a modului în care se pot 
fructifica binecuvântările Sabatului să fie cât mai aproape 
posibil de idealul acestor instituţii.

Aplicarea acestui principiu presupune următoarele 
aspecte:
1. Pregătirea adecvată pentru Sabat;
2. Marcarea deschiderii şi încheierii zilei de Sabat;
3. Activităţi adecvate comunităţii şcolii: servicii divine de 

închinare, ore de rugăciune, mărturie etc.
4. Menţinerea îndatoririlor necesare la minimum, de 

pre ferat fiind ca acestea să fie încredinţate unor vo-
luntari, şi nu celor care le îndeplinesc în mod obişnuit 
în timpul săptămânii;

5. Servicii divine de închinare înălţătoare şi, de pre fe - 
   rat, servicii divine care să formeze deprinderile de în-
chi nare ce se aşteaptă din partea comunităţilor şcolare.

6. Activităţi adecvate şi variate în Sabat după-amiază.
7. Structurarea programului săptămânal în aşa fel 

încât Sabatul să fie aşteptat cu nerăbdare, ca punct 
culminant al săptămânii, şi nu ca preludiu al diver-
selor activităţi de sâmbătă seara.
a. Bufetul cu autoservire. Cantina şcolii deserveşte 

elevii, părinţii care vin în vizită şi alţi oaspeţi; 
aceasta nu ar trebui să fie deschisă publicului în 
Sabat. Pentru a evita comercializarea inutilă în 
timpul sfânt, fiecare instituţie ar trebui să asi-
gure în afara orelor Sabatului un mod de a plăti 
serviciile oferite.

b. Participarea cadrelor didactice la şedinţele cu  
celelalte cadre din domeniu. În unele ţări, adven-
tiştii au privilegiul de a participa la cursuri de for-
mare profesională, pentru a fi la curent cu noile 
tendinţe din domeniul lor de activitate. Poate e 
tentant să credem că participarea la aceste cursuri 
în Sabat ar fi justificată. Totuşi se recomandă ca 
persona lul didactic să participe la serviciile de 
închinare, şi nu la şedinţele cu persona lul didactic.
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c. Posturile de radio. Posturile de radio care aparţin 
anu mitor colegii pot fi o binecuvântare pentru co-
mu ni tăţile şcolii. Pentru a profita la maximum de  
aceste bi ne cuvântări, realizarea programelor în  
timpul Sabatului trebuie să reflecte filosofia bise-
ricii. Apelurile pentru colecte în Sabat trebuie fă-
cute în aşa fel încât să se menţină sfinţenia acestei 
zile.

d. Turnee pentru promovarea anumitor proiecte. 
Pentru a menţine spiritul de închinare în Sabat, 
turneele trebuie plănuite în aşa fel încât să se re-
ducă ori să se evite călătoria în Sabat şi să se  
asigure cât mai mult timp posibil pentru închi-
narea împreună cu ceilalţi credincioşi. Orele Sa-
batului nu trebuie dedicate că lă toriei destinate 
susţinerii unui anumit program sâm bătă seara.

e. Respectarea Sabatului în instituţiile pentru pre  
gătirea pastorilor. Pastorii au marea respon sa-
bilitate de a forma viaţa spi rituală a bisericii prin 
exemplul personal. De aceea, insti tuţiile care oferă 
instruire viitorilor pastori şi soţiilor lor trebuie să-i 
ajute pe studenţi să-şi formeze o filosofie co rectă 
cu privire la respectarea Sabatului. Îndrumarea 
adec vată primită în şcoală poa te fi de ajutor în 
experimentarea unei reînviorări ve ri tabile a bucu-
riei Sabatului în viaţa lor şi, în egală măsură, în 
viaţa bise ricii.

f. Examenele în Sabat. Adventiştii care trebuie să 
sus ţină examenele necesare în Sabat, în şcoli 
nead ventiste sau în consiliile de administraţie ale 
şcolilor care trebuie să primească acreditări din 
partea specialiştilor, se con fruntă cu probleme 
speciale. În aceste situaţii, le reco mandăm să pro-
pună schimbarea orelor de examinare în altă zi 
a săptămânii. Biserica trebuie să-şi încurajeze 
membrii să ţină cu grijă Sabatul şi, acolo unde 
e posibil, să le solicite autorităţilor în măsură să 
le asigure atât posibilitatea de a respecta ziua 
Domnului, cât şi posibilitatea de a participa la 
examene.

Alegerea profesiilor şi relaţia lor cu Sabatul

Declaraţie de principiu. Viziunea biblică 
asupra Sabatului include atât o dimensiune 
divină, cât şi una umană (Mat. 12:7,8).  
Din perspectivă divină, Sabatul îl invită pe 
credincios să-şi reîn noiască legă mântul cu 
Dumnezeu prin încetarea activităţilor zil - 
ni ce pentru a se închina lui Dumnezeu mai  
liber şi deplin (Exo dul 20:8-11; 31:15,16;  
Is. 58:13,14). Din perspectivă umană, Saba-
tul îl cheamă pe credincios să sărbătorească 
iubirea crea toare şi răscumpărătoare a lui  
Dumnezeu prin ma nifestarea milei şi preo-
cupării faţă de alţii (Deut. 5:12-15; Mat. 
12:12; Luca 13:10-12; Ioan 5:1-17). Astfel, 
Sabatul înseamnă  întreruperea oricărei acti-
vităţi, cu scopul cin stirii lui Dumnezeu şi al 
împlinirii faptelor de iubire şi bunătate faţă  
de semeni.

Activităţi esenţiale şi urgente. Pentru a susţine sfin-
ţenia Sabatului, adventiştii trebuie să fie înţelepţi în 
ceea ce priveşte alegerea profesiei şi să se lase călăuziţi 
de o conştiinţă luminată de Duhul Sfânt. Experienţa ne 
arată că anumite profesii îi pot împiedica să se închine 
Creatorului lor în Sabat fără a fi implicaţi în activităţi 
profane. Acest lucru înseamnă că ei vor evita tipurile de 
profesii care, deşi esenţiale funcţionării acestei societăţi 
avansate din punct de vedere tehnic, pot pune probleme 
în ceea ce priveşte păzirea Sabatului. 

Scriptura şi Spiritul Profetic vorbesc clar despre înda-
to ririle pe care le avem faţă de semenii noştri, chiar şi în 
ziua de Sabat. Astăzi, mulţi dintre cei cu profesii ce implică 
salvarea de vieţi şi bunuri sunt chemaţi să acţioneze în cazuri 
de urgenţă. Ocuparea sfârşitului de săptămână în mod 
regulat cu activităţi urgente şi bine plătite sau acceptul de 
a lu cra doar în weekend, pentru a mări bugetul familiei, nu 
este în armonie cu principiile de respectare a Sabatului date 
de Hristos. Participarea la intervenţii de urgenţă în care se 
riscă pierderea vieţii şi a siguranţei este destul de diferită 
de câştigarea existenţei prin angajarea regulată în astfel de 
ocupaţii în Sabat, care sunt, de obicei, însoţite de activităţi 
comerciale, profane sau de rutină. (Vezi Mat. 12:11; Luca 
13:16.) Neparticiparea la Casa lui Dumnezeu şi lipsa părtăşiei 
cu ceilalţi credincioşi în Sabat pot duce la răcirea vieţii 
spirituale. 

12 Curierul Adventist
octombrie 2011

Când este păzit, Sabatul este un martor al 
odihnei ce provine din încrederea pusă doar 
în Dumnezeu ca susţi nător al nostru, ca 
fundament al mântuirii noastre şi ca temelie a 
speranţei noastre pentru viitor. Astfel, Sabatul 
este o desfătare, fiindcă am intrat în odihna 
lui Dumnezeu şi am acceptat invitaţia de a fi 
părtaşi cu El.
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Mulţi dintre angajatorii din instituţiile aşa-numite 
esenţiale fac cu toată inima ajustări pentru păzitorii 
Sabatului. Acolo unde acest lucru nu e posibil, membrii 
trebuie să revadă cu atenţie principiile biblice referitoare 
la păzirea Sabatului şi, în lumina lor, să-şi examineze 
tipul de activitate, mediul, cerinţele slujbei şi motivaţiile 
personale, înainte de a merge la lucru în Sabat. Ei ar 
trebui să-L întrebe pe Domnul, la fel ca Pavel pe drumul 
spre Damasc: „Doamne, ce vrei să fac?” Când biruie 
această atitudine a credinţei, suntem convinşi că Domnul 
îl va îndruma pe cre dincios să-I distingă voia şi îi va oferi 
putere şi înţelepciune să o urmeze.

Decizii morale referitoare la păzirea Sabatului. 
Privilegiile Sa ba tului sunt uneori interzise de organizaţiile 
militare, educa ti ve, po litice sau de alt tip. Pentru a preveni 
şi/sau pentru a a me liora aceste situaţii regretabile, tre-
buie luate în considerare urmă toarele sugestii:

Un reprezentant al bisericii, de preferat directorul 
Departa mentului Libertate Religioasă, să fie permanent 
la curent cu noile tendinţe ce ar putea submina libertatea 
închinării în Sabat. Atunci când este necesar, acest re-
prezentant să abordeze autorităţile responsabile şi să 
mijlocească atunci când se în tre vede un posibil efect 
negativ asupra adventiştilor prin tr-un act legislativ sau 
printr-o anume prevedere. [Acest lucru poate preveni 
adoptarea unor legi ce ar putea interzice privilegiile 
Sabatului.]

Membrii adventişti trebuie încurajaţi să susţină prin  
cre dinţă principiul păzirii Sabatului, indiferent de cir-
cumstanţe, ba zân du-se pe asigurarea că Dumnezeu va 
onora consacrarea lor. 

Membrii bisericii trebuie să le ofere ajutor spiritual, 
moral şi, dacă e necesar, sprijin temporar celorlalţi mem-
bri care au pro bleme cu Sabatul. Acest sprijin va întări 
consacrarea faţă de Domnul nu numai a membrilor care 
au probleme cu Sabatul, ci şi a bisericii în întregime.

Cumpărarea de bunuri şi plătirea serviciilor în Sabat
1. Sabatul este menit să asigure libertatea spirituală şi 

bucuria tuturor (Exodul 20:8-11). Creştini fiind, trebuie 
să susţinem acest drept uman fundamental, care ne-a 
fost dat fiecăruia de Creatorul nostru. Ca regulă generală, 
cumpărarea de bunuri, servirea mesei la restaurant şi 
plătirea serviciilor oferite de alţii trebuie evitate, deoarece 
nu sunt în armonie cu principiile şi practicile cu privire la 
păzirea Sabatului.

2. Mai mult, activităţile comerciale menţionate mai 
sus pot în de părta gândurile de la sfinţenia Sabatului. 
(Vezi Neemia 10:31; 13:15.) Printr-o plănuire atentă, 
cumpărăturile necesare împlinirii nevoilor previzibile din 
Sabat pot fi făcute în prealabil.

Călătoriile în Sabat. Deşi călătoriile în Sabat pot fi 
necesare pentru a participa la activităţile specifice aces-
tei zile, nu ar trebui ca acestea să devină o activitate 
profană; de aceea, trebuie făcute pregătiri în prealabil. 

Combustibilul pentru maşină şi alte nevoi trebuie asi-
gurate înainte de începutul Sabatului. Călătoriile cu 
mijloacele de transport pentru interese personale sau de 
afaceri trebuie evitate.

Tratarea unei probleme de angajare. Când un mem-
bru al bisericii consideră că e necesar să demisioneze 
dintr-o anumită funcţie sau dacă îşi pierde locul de 
muncă din cauza Sabatului şi este reangajat de biserică 
într-o activitate similară, unde, din cauza faptului că este 
una esenţială, i se solicită lucrul în Sabat, se recomandă 
următoarele:
1. o explicare minuţioasă a caracterului esenţial al acti vi-

tăţii încredinţate membrului respectiv;  
2.  organizaţia trebuie să depună toate eforturile pentru a 

se asigura că doar aspectele esenţiale ale noului loc de 
muncă vor fi îndeplinite în Sabat, iar administratorii 
trebuie să îi explice totodată celui nou-angajat sco-
pu rile religioase şi obiectivele fundamentale ale insti-
tuţiei angajatoare;

3.  va fi adoptat un program prin rotaţie, pentru ca mem-
brul care poate accepta cu conştiinciozitate această 
lu crare în Sabat să poată sărbători pe deplin şi în mod 
regulat ziua de Sabat.

Lucrul în ture. Când este angajat al unei instituţii în 
care i se cere să lucreze în schimburi, membrul adventist 
poate fi solicitat să lucreze în Sabat sau o parte din Sa-
bat. În această situaţie, el trebuie să ia în considerare 
următoarele aspecte:
1. să încerce să fie un angajat cât mai bun şi cât mai 

valoros, iar angajatorul să nu-şi permită să-l piardă;
2. dacă apare vreo problemă, membrul să încerce 

să o re zolve prin abordarea personală a şefului/
directorului, pentru a obţine o înlesnire cu bunăvoinţa 
acestuia;

3. să îi sugereze angajatorului una dintre următoarele 
înlesniri: 
a. un program de lucru flexibil,
b. preluarea unui schimb mai puţin dorit,
c. schimbul de ture cu un alt angajat sau
d. lucrul în zilele de sărbătoare.

4.  Dacă angajatorul refuză să ajusteze programul, mem-
brul ar trebui să caute imediat ajutorul pastorului şi 
al reprezentantului Departamentului Libertate Reli-
gioasă, în ţările unde acesta există. n
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„Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfin-
ţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, 
neurmând căile tale, neîndeletni cindu-te cu 
treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci 
te vei putea desfăta în Domnul…” 

(Isaia 58:13,14)
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Introducere
Sabatul este semnul adevăratului Dumnezeu. Toţi oa-

menii care vor să Îi fie loiali Celui care deţine autoritatea 
legitimă în univers sunt chemaţi să îşi manifeste credinţa şi 
ataşamentul res pectând Sabatul. De la Geneza (Gen. 2:2,3) 
şi până la Apoca lipsa (Apoc. 14:6,7), închinarea autentică 
este orientată spre Creato rul cerului şi al pământului prin 
respectarea zilei a şaptea – sâmbăta.

Începând cu anul 1990, în ţara noastră s-au deschis 
posibilităţi şi au fost create facilităţi pentru întreprinderi 
şi iniţiative personale. Acest lucru a început să aibă im-
pact şi asupra Bisericii Adventiste; fraţi şi surori au pus 
în aplicare proiecte şi au deschis firme mai mari sau mai 
mici.

Ca păzitori ai adevăratei zile de închinare, inevitabil 
au apărut dificultăţi şi tensiuni între desfăşurarea activi-
tăţii şi respecta rea Cuvântului lui Dumnezeu cu privire 
la Sabat. Aceste tensiuni au generat nevoia unei orientări 
potrivite în ceea ce priveşte păzirea Sabatului. Astfel, prin 
documentul de faţă, dorim să prezentăm câteva principii 
de bază cu privire la sfinţirea Sabatului şi desfăşurarea 
activităţii în organizaţii ai căror patroni sau manageri 
sunt membri adventişti. 

Ziua a şaptea din săptămână a fost pusă deoparte de 
Dumnezeu încă de la creaţie. Omul este chemat să 
dedice în exclusivitate acest timp închinării şi relaţiei 
cu Creatorul. De aceea, orice activitate pentru profit 
care nu constituie un păcat în celelalte zile nu poate 
fi desfăşurată în Sabat.

– „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea 
pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de 
toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 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 zidise şi o făcuse.” (Geneza 2:2,3)

– „Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. 
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, 
Dumnezeului tău…” (Deut. 5:13,14)

– „Legea opreşte lucrările pământeşti în ziua Domnului: 
munca pentru câştigarea hranei trebuie să înceteze, 
nicio oste neală pentru plăcere sau profit lumesc nu 
este în gă  duită în această zi, ci, după cum Dumnezeu 
a încetat lucra rea creaţiei, 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, în chi nării şi faptelor sfinte.” 
(Viaţa lui Iisus, ed. 2011, pag. 186)

Principiul general este ca toate acele lucrări şi acti-
vităţi care suportă amânare să nu fie desfăşurate în 
timpul sfânt al zilei de odihnă.
– „Lucrul care nu este necesar trebuie să fie cu stricteţe 

evitat.” (Patriarhi şi profeţi, ed. 2011, pag. 306)
– „Vor exista întotdeauna îndatoriri de înfăptuit în 

Sabat pentru alinarea suferinţei omenirii. Aşa este 
drept şi în conformitate cu Legea Aceluia care spune: 
«Milă voiesc, şi nu jertfă!» Dar există primejdia de 
a cădea pe panta nepăsării în această privinţă şi de 
a face ceea ce nu este necesar şi esenţial în Sabat.” 
(Lucrarea misionară medicală, pag. 50)

Sf inţirea Sabatului (sâmbetei) 
şi managementul afacerilor

– principii generale –
Acest document a fost aprobat de către Comitetul Uniunii de Conferinţe a Bi se ricii 

Adventiste de Ziua a Şaptea din România în şedinţa din 14 iulie 2011. Do cumentul este 
rezultatul activităţii Comisiei pentru Sabat din cadrul Uniunii de Conferinţe. Pentru 
realizarea acestuia au fost consultate persoane avizate din următoarele instituţii: 
Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, Institutul de Cercetări 
Biblice, Fundaţia „Ellen White” (White Estate) şi Institutul Teologic Adventist. 
Documentul a fost publicat în limba română şi în broşura Sfinţirea Sabatului (2011).
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Preţul plătit de Dumnezeu pentru noi este infinit 
mai mare decât tot ceea ce am putea pierde noi din 
cauza păzirii Sabatului.
– „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am 

socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă şi 
acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere faţă de 
preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, 
Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc 
ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos.” (Fil. 3:7,8)

– „Oamenii pot spune: «Aş respecta Legea lui Dumne-
zeu dacă ar fi comod pentru mine şi nu mi-ar afecta 
aface rile.» Domnul slavei S-a făcut sărac pentru 
bi nele nostru ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogă-
ţim. Hristos a plătit un preţ nespus de mare pentru 
răs cumpărarea omenirii, ca să ne poată purifica şi 
în nobila şi să facă din noi fii şi fiice ale lui Dum-
nezeu.” (Mărturii despre Sabat, pag. 45)

– „Este de datoria lui (a asociatului adventist – n.r.) 
să în trerupă o astfel de legătură (cu partenerul ne-
cre dincios care continuă afacerile şi în Sabat – n.r.), 
ori  cât de mult ar pierde făcând aşa.” (Mărturii despre 
Sabat, pag. 52)

– „Respectaţi sfinţenia Sabatului, oricât v-ar costa 
aceasta.” (Mărturii despre Sabat, pag. 52)

Atât patronii, cât şi angajaţii adventişti sau 
neadventişti ai acestora nu trebuie să întreprindă 
nicio activitate prin care să profaneze ziua Sabatului.
– „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată 

Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare 
în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, 
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa 
ta.” (Exodul 20:10)

– „Există situaţii în care Domnul Hristos a îngăduit să 
se lucreze chiar şi în Sabat, atunci când este vorba 
despre salvarea vieţii oamenilor sau a animalelor. 
Dar, dacă încălcăm litera celei de-a patra porunci 
pentru propriul nostru avantaj financiar, noi devenim 
călcători ai Sabatului şi ne facem vinovaţi de călcarea 
tuturor poruncilor.” (Mărturii pentru biserică, vol. 1, 
ed. 2010, pag. 447)

– „Împrejurările nu vor îndreptăţi pe nimeni care 
lucrează în Sabat de dragul unui profit lumesc.” 
(Mărturii pentru biserică, vol. 4, ed. 1999, pag. 264)

– „Un păzitor al Sabatului nu poate permite ca angajaţii 
săi, plătiţi cu banii lui, să lucreze în Sabat.” (Mărturii 
despre Sabat, pag. 52)

Discuţiile despre afaceri şi preocupările legate 
de acestea în timpul sfânt al zilei de odihnă sunt 
incompatibile cu respectarea Sabatului.
– „Voi care ziceţi: «Când va trece luna nouă, ca să vin-

dem grâul, şi Sabatul, ca să deschidem grânarele?...» 
Domnul a jurat pe slava lui Iacov: «Niciodată nu voi 
uita niciuna din faptele lor!»” (Amos 8:5,7)

– „Păziţi-vă gândul şi limba! Pe aceia care discută 
despre afacerile lor şi fac planuri în Sabat, Dumnezeu 
îi consi deră ca angajându-se în ele. Nu trebuie să 
permitem minţii noastre să se ocupe cu lucrurile 
pământeşti, ca să nu profanăm sfinţenia Sabatului.” 
(Mărturii despre Sabat, pag. 50)

– „Cei care discută probleme de afaceri sau fac planuri 
în ziua Sabatului sunt priviţi de Dumnezeu ca şi când  
s-ar fi angajat realmente în afacerile respective. Pen -
tru a păstra cu sfinţenie Sabatul, trebuie să nu îngă-
duim nici chiar minţii noastre să se ocupe de lucrurile 
cu caracter vremelnic.” (Patriarhi şi profeţi, ed. 2011, 
pag. 306)

Nu se vor încheia parteneriate cu persoane neadven-
tiste, dacă acestea presupun lucrări sau activităţi în 
Sabat sau alte acţiuni contrare Legii lui Dumnezeu.
– „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredin-

cioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fă-
rădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu 
întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos 
şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel 
necredincios?” (2 Cor. 6:14,15) 

– „Atunci, Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareşa, a pro-
rocit împotriva lui Iosafat şi a zis: «Pentru că te-ai unit 
cu Aha zia, Domnul îţi nimiceşte lucrarea.» Şi corăbiile 
au fost sfărâmate şi n-au putut să se ducă la Tarsis.”  
(2 Cron. 20:37)

1 2 3 4 5 6 7
DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ

„Sfinţiţi Sabaturile* Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi.” (Ezechiel 20:20)

*   Conform DEX 2009.
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– „Unii dintre cei care pretind că sunt de partea Legii lui 
Iehova profanează Sabatul într-o asemenea măsură 
încât încheie parteneriate cu aceia care nu au niciun 
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, 
dacă, 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 cio-
ca nului ce se înalţă ca o sfidare a poruncilor? Poate 
Domnul să-l socotească nevinovat pe omul care se 
uneşte astfel cu călcătorii Sabatului?” (Mărturii 
despre Sabat, pag. 51, 52)

Trebuie ca patronii adventişti să îşi stabilească orarul 
pentru ziua de vineri astfel încât angajaţii lor să aibă 
suficient timp în vederea pregătirii corespunzătoare 
pentru Sabat. 
– „Şi Moise le-a zis: «Domnul a poruncit aşa. 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!»” (Ex. 16:23)

– „Ori de câte ori este cu putinţă, cei care au personal 
în slujba lor ar trebui să le dea lucrătorilor lor liber 
în orele de vineri, de la prânz până la începutul Sa-
batului. Daţi-le timp de pregătire, pentru ca ei să 
poată întâmpina ziua Domnului cu mintea liniştită. 
Printr-un astfel de procedeu, voi nu veţi suferi nicio 
pagubă, nici chiar în cele trecătoare.” (Mărturii pen
tru biserică, vol. 6, ed. 1995, pag. 361)

Instituţiile adventiste care au ca scop împlinirea mi-
siunii prin activităţi de ordin social, medical, educativ 
şi evanghe listic trebuie să îşi organizeze programul 
astfel încât ziua Sabatului să fie serbată şi respectată 
corespunzător.
– În instituţiile care au ca obiectiv domeniile aminti-

te se reco mandă „menţinerea îndatoririlor necesa-
re la minimum, de pre ferat fiind ca acestea să fie 
încredinţate unor vo luntari, şi nu celor care le în-
deplinesc în mod obişnuit în timpul săptămânii.” 
(Extras din capitolul Respectarea Sabatului – prin
cipii generale)

– „Sfătuim administratorii tuturor instituţiilor noastre 
să urmă rească în mod atent ca, în ziua de Sabat, chiar 
şi acele activităţi necesare să se desfăşoare la un nivel 
minim.” (Declaraţia Con fe rinţei Generale – consiliul 
anual 1960)

Sabatul va constitui testul autenticităţii credinţei 
în conflictul final dintre Hristos şi Satana. A ignora 
şi a minimaliza importanţa respectării lui în aceste 
vremuri de libertate poate însemna renunţarea defi-
nitivă la această poruncă în timpurile de încercare.

– „Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat 
în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise 
înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, 
se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai 
înainte.” (Daniel 6:10)

– „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 afa-
cerile mai mult decât poruncile lui Dumnezeu vor 
călca Sabatul şi vor respecta prima zi a săptămânii... 
Ei nu au învăţat să se conformeze principiilor Saba-
tului, 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.” (Mărturii 
despre Sabat, pag. 53)

Concluzie

Sabatul este ziua specială în care Dumnezeu 
Se întâlneşte cu noi. Este privilegiul nostru ca, 
lăsând deoparte preocupările le gate de afa ceri 
şi profit, să ne întâlnim cu Cel care a murit 
pentru noi.

Când avem de luat o decizie care implică păzirea 
Sabatului, un clar „Aşa zice Domnul!” ne va ajuta să 
rămânem în siguranţa ascultării de Dumnezeu. Căutând 
să împlinească voinţa divină, un păzitor al Sabatului va 
înţelege că întotdeauna vor fi domenii de activitate care 
sunt incompatibile cu sfinţirea sâmbetei.
– „Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să 

susţină Biblia, şi numai Biblia, ca măsură a tuturor în-
vă ţăturilor şi ca temelie a tuturor reformelor. Părerile 
oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau 
ho tărârile consiliilor ecleziastice, atât de numeroase 
şi contradictorii cum sunt şi bisericile pe care ele le 
re pre zintă, glasul majorităţii – nici una şi nici toate 
acestea laolaltă nu trebuie privite ca dovadă pentru 
sau îm potriva vreunui punct al credinţei religioase. 
Înainte de a primi orice învăţătură sau precept, tre-
buie să cerem un clar «Aşa zice Domnul!» în sprijinul 
ei.” (Tragedia vea curilor, ed. 2002, pag. 521)

– „Noi trebuie să ne potrivim credinţa după un clar «Aşa 
zice Domnul!»” (Lucrarea misionară medicală, pag. 93).

– „Ca adventişti de ziua a şaptea, apelăm pentru obi-
ceiuri şi tradiţie la un clar «Aşa zice Domnul!»” 
(Mărturii pentru biserică, vol. 5, ed. 1998, pag. 412)

– „Dacă dorim să fim îndrumaţi, să ne îndreptăm spre 
Cu vântul lui Dumnezeu. Să căutăm un «Aşa zice 
Dom nul!»” (Minte, ca racter, personalitate, vol. 2, 
ed. 2000, pag. 323) n
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Ierusalimului în toate zilele vieţii tale şi să vezi pe copiii 
copiilor tăi.” Acestea sunt binecuvântările pe care le-am 
primit din partea lui Dumnezeu şi-I mulţumesc. 

C. A.: Credeţi că există compatibilitate între credin-
cioşia faţă de Dumnezeu şi afaceri?

D. A.: Cu siguranţă, da. Oamenii credinţei, precum 
Avraam, Iov, deşi foarte bogaţi, au fost apreciaţi de 
Dumnezeu pentru credincioşia lor. De asemenea, ei au 
fost o binecuvântare şi pentru cei din jur. Astăzi, într-un  
timp când mulţi oameni sunt preocupaţi doar de lucru rile 
materiale, noi ne dorim ca, prin ceea ce facem, Dumne zeu  
să fie cunoscut şi, de asemenea, să promovăm în societa-
tea de astăzi valorile Bibliei şi un stil de viaţă sănătos. n 

GheoRGhe iStRate – proprietar, SC Geana SRL, 
firmă de panificaţie şi patiserie, din comuna Vama, 
judeţul Suceava

C. A.: Aţi simţit vreodată că pierdeţi clienţi din cauza 
respectării Sabatului?

G. I.: Nu mă aşteptam să mi se adreseze vreodată o 
ase menea întrebare. Dar, fiindcă m-aţi întrebat, vă pot  

Chiar dacă trăim vremuri în care libertatea religi
oasă este garantată de stat, totuşi, în viaţa cotidiană, 
credinciosul întâmpină numeroase provocări. Acest lu
cru este valabil în mod deosebit atunci când caută un loc 
de muncă. Nu de puţine ori, creştinul este pus să aleagă 
între aşi hrăni familia şi a sfinţi ziua de odihnă. 

Tensiunea dintre ascultarea de Dumnezeu în privinţa 
Sabatului şi cerinţele cotidiene capătă forme şi culmi noi  
în zona afacerilor. Aici, o decizie nu implică numai veni
tul unui individ, ci viaţa şi supravieţuirea a zeci, sute şi 
chiar mii de persoane. Am stat de vorbă cu câţiva fraţi, 
patroni şi manageri, dorind să aflăm cum afectează 
păzirea Sabatului gestionarea unei afaceri.

Dan apoStol – proprietarul restaurantului 
vegetarian „SANTE” din Iaşi

Curierul Adventist: V-a preocupat vreodată gândul 
că este posibil să pierdeţi clienţi, din cauza faptului că 
restaurantul este închis în Sabat?

D. A.: Dumnezeu foloseşte legea compensaţiei şi 
pierderile aparente le transformă în mari binecuvântări. 
Am învăţat din experienţă că cel mai important lucru în 
viaţă nu este succesul material, ci să rămâi în orice vreme 
lângă Dumnezeu şi să munceşti cu seriozitate. În afaceri, 
calitatea este esenţială. Dacă vei face aşa, nu vei pierde 
clienţi, ci, dimpotrivă, vei câştiga.

C. A.: Ne puteţi împărtăşi binecuvântările pe care 
le-aţi primit ca urmare a păzirii Sabatului?

D. A.: La întrebarea aceasta aş dori să răspund folo-
sind textele din Psalmii 128:1-6: „Ferice de oricine se 
teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te 
bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. 
Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; 
copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei 
tale. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. 
Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea 

Provocări vechi  
pentru timpuri noi

– interviu cu oameni de afaceri adventişti,  
cu privire la păzirea Sabatului –

Duminică: 11oo-22oo

luni - joi:  9oo-22oo

Vineri: 9oo-16oo

Sâmbătă: ÎnchiS
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lângă binefacerile Cerului, cum ar fi: sănătate, ocrotire, 
armonie în familie şi multe binecuvântări spirituale, vă 
pot spune că, adesea, preţurile sunt mai bune duminica 
decât sâmbăta. Aşadar Dumnezeu nu rămâne niciodată 
dator faţă de copiii Săi credincioşi.

C. A.: Poate un om de afaceri să fie şi un bun creştin?
D. M.: Da, cu menţiunea să fie bun creştin. Mă gân-

desc la patriarhii amintiţi în Sfânta Scriptură. Ei, de re-
gulă, nu erau oameni săraci, ci, dimpotrivă, oameni pros-
peri şi foarte bogaţi. Dar cu toate acestea, pentru ei nu 
bogăţia era importantă, ci credincioşia faţă de Dumnezeu. 
Într-un moment greu, Iov a putut să spună: „Domnul a 
dat, Domnul a luat; fie numele Său binecuvântat.” Deşi 
astăzi lăcomia este o boală gravă a generaţiei noastre, un 
om de afaceri creştin va căuta „mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui”, iar celelalte lucruri vor fi 
aşezate pe un plan secundar. n

emil pâRVU – administrator, SC EMI AUTO 99 SRL 
(furnizor de piese auto), Bucureşti

C. A.: Ce înseamnă Sabatul 
pentru un om de afaceri?

E. P.: Pentru mine, ca ad mi-
nistrator al unei firme, Sabatul 
înseamnă o zi specială primită de 
la Dumnezeu, o zi în care mintea 
şi inima sunt conectate la altfel 
de lucruri decât cele pe care le 
fac în mod obişnuit în cursul 
săptămânii, un timp pe care eu 
îl dedic lui Dumnezeu şi familiei 
mele, lăsând în urmă problemele inerente care apar în 
cadrul firmei pe care o conduc.

C. A.: Care au fost momentele cele mai grele cu 
privire la Sabat de când aveţi firma şi cum le-aţi rezolvat?

E. P.: Încă de la început, au fost probleme cu furni-
zorii de marfă, cu termenele de plată care aveau scadenţa 
în zilele de sâmbătă şi, nu în ultimul rând, cu clienţii 
care mă căutau în Sabat, iar eu nu puteam să le satisfac 
cerinţele. Cum le-am rezolvat? În primul rând, am făcut 
publică orientarea mea religioasă, am scris pe orarul 
de funcţionare că sâmbăta este închis, am făcut plăţile 
mai înainte de termenul scadent şi am trecut la politica 
de fidelizare a clientului, urmând ca aceştia să cumpere 
de la mine în altă zi decât în cea de Sabat. Dar cel mai 
important lucru pe care l-am făcut este că L-am rugat pe 
Dumnezeu să se îngrijească de afacerea mea.

C. A.: A afectat păzirea Sabatului afacerea dumnea-
voastră? Cum? În sens pozitiv sau negativ?

E. P.: Nu pot spune că nu m-a afectat în niciun fel 
faptul că eu nu lucram sâmbăta. În orice afacere începutul 
este greu, dar Dumnezeu mi-a dat înţelepciunea şi tăria 
de a merge mai departe. Versete biblice ca „Pot totul în  
Hristos care mă întăreşte” sau „Te voi face cap, şi nu coa-

spu ne că pe parcursul activităţii comerciale am avut o 
ase menea situaţie, o teamă de a pierde clienţii. Expe rien-
ţa frumoasă a fost că nu am pierdut clienţii, ci, din contră, 
am câştigat mai mulţi. Pentru că suntem producători de 
pâine, clienţii noştri (patroni de magazine) la început ne 
spuneau cam aşa: „Înţeleg că voi nu lucraţi sâmbăta, dar 
puneţi pe altcineva să lucreze şi nouă să ne livraţi pâinea.” 
Le-am explicat de ce nu se poate, iar oamenii au fost 
înţelegători. 

De asemenea, la magazinele proprii, clienţii noştri 
s-au obişnuit să aştepte vinerea la rând pentru a cumpăra 
pâinea pentru Sabat, ştiind că în Sabat magazinul va fi 
închis. Aşa că, deşi aveam o teamă la început, datorită 
credincioşiei, perseverenţei şi calităţii, clienţii nu s-au 
pierdut, ci au crescut, inclusiv vânzările. 

C. A.: Ne puteţi vorbi despre binecuvântările pe care 
le-aţi primit ca urmare a păstrării Sabatului?

G. I.: Nu putem spune că păstrăm Sabatul pentru a 
primi binecuvântări din partea lui Dumnezeu, însă de-a 
lungul timpului am observat că ele nu întârzie să apară 
atunci când eşti credincios şi vrei să sfinţeşti ziua de 
odihnă rânduită de Dumnezeu. Acestea sunt: sănătate, 
vindecare, putere de muncă, sprijin pentru continuarea 
activităţii comerciale şi, în acest timp de criză, bucuria 
susţinerii lucrării lui Dumnezeu, sponsorizarea diverselor 
proiecte spirituale, educaţionale, de sănătate… Domnul să 
fie lăudat pentru toate binefacerile Lui!

C. A.: Poate un om de afaceri să fie şi un bun creştin?
G. I.: Da. Aceste două noţiuni sunt perfect compati-

bile. În afaceri ai nevoie în primul rând de credincioşie 
şi, dacă Dumnezeu te va binecuvânta cu acest mare dar, 
nu vei putea să întreprinzi decât afaceri cinstite, corecte, 
transparente, indiferent de profitul pe care îl obţii. Da-
că afacerile se vor desfăşura în sfera permisivităţii lui 
Dumnezeu, respectând principiile biblice şi căutând să  
faci tot ce poţi mai bine, ajutând şi „pe cei mai neîn sem-
naţi fraţi”, am convingerea că aceşti oameni de afaceri vor 
auzi în curând cuvintele Mântuitorului: „Bine, rob bun şi 
credincios… intră în bucuria Stăpânului tău.” n

DănUţ maRin – producător de legume, din co-
muna Matca, judeţul Galaţi

C. A.: Aţi simţit vreodată că pierdeţi clienţi din cauza 
respectării Sabatului?

D. M.: Nu, dimpotrivă, oamenii ne apreciază şi ne 
caută pentru seriozitate, corectitudine şi calitatea produ-
selor. De asemenea, ei preţuiesc amabilitatea şi relaţiile 
frumoase pe care le păstrăm de ani de zile. 

C. A.: Ne puteţi vorbi despre binecuvântările pe care 
le-aţi primit ca urmare a păstrării Sabatului?

D. M.: Întotdeauna am fost recunoscători Cerului 
pentru modul cum Dumnezeu a intervenit în viaţa noas-
tră. Ceea ce am realizat până acum este doar rodul bine-
cuvântării lui Dumnezeu şi a muncii perseverente. Pe 
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E. P.: Pentru mine reprezintă legătura cu Dumnezeu, 
o ocazie în care ne reamintim cine este Creatorul nostru, 
momentul în care declar deschis că El este Conducătorul 
vieţii mele.

C. A.: Care au fost momentele cele mai grele cu pri-
vire la Sabat de când aveţi firma şi cum le-aţi rezolvat?

E. P.: Sabatul a fost întotdeauna liber în cadrul 
companiei noastre, aşa că nu am avut niciodată probleme 
din acest punct de vedere.

C. A.: A afectat păzirea Sabatului afacerea dumnea-
voastră? Cum? În sens pozitiv sau negativ?

E. P.: Nu am avut niciodată activitate în Sabat, aşa că 
nu putem face comparaţia. Şi nici nu au fost ocazii în care 
să punem în balanţă hotărârea luată.

C. A.: Este posibil să fii un om de afaceri şi să trăieşti 
o viaţă pe deplin consacrată?

E. P.: Desigur. Statutul de antreprenor nu modifică 
poziţia mea de om înaintea lui Dumnezeu. Domnul nos-
tru Isus Hristos a murit pe cruce ca să dovedească pentru 
totdeauna că cine crede este mântuit.

C. A.: Cum este ziua de pregătire a Sabatului într-o 
firmă unde patronul este adventist?

E. P.: Normală, în perioada de vară. Iarna însă, pro-
gramul este redus.

C. A.: Reuşiţi să găsiţi timp de studiu şi rugăciune ca 
om de afaceri? Care este practica dumneavoastră?

E. P.: În fiecare dimineaţă pun un timp special 
deoparte pentru studiu şi rugăciune. Nici chiar cele mai 
complicate situaţii apărute în cadrul unei afaceri nu pot 
justifica schimbarea priorităţilor la nivel personal când 
vine vorba de managementul timpului. n

cornel Soare – patron, SC SanoVita SA (distribuţie 
produse alimentare), Râmnicu Vâlcea

C. A.: Cum este afectată afacerea dumneavostră de 
faptul că sâmbăta opriţi activitatea? Este o pierdere sau 
un câştig?

C. S.: Nu ştiu dacă este afectată. Spun asta pentru 
că nu am lucrat niciodată în Sabat ca să pot face o com-
paraţie. A fost clar încă de la început că nu vom avea acti-
vităţi în Sabat. Probabil că şi tipul de afacere permite o 
astfel de abordare.

Niciodată nu m-am gândit sub forma pierderii sau a  
câştigului, urmând ca, în funcţie de asta, să avem sau nu  
activităţi în Sabat. Recunoaştem, fără discuţie, că Dumne-
zeu ne-a binecuvântat, dar cred că am recunoaşte acelaşi 
lucru şi dacă afacerea nu ar mai merge. Sabatul rămâne 
Sabat.

Nu aş lega strict binecuvântarea lui Dumnezeu de 
păzirea Sabatului (nici nu o neg), pentru că mai sunt încă 
nouă porunci. Opinia mea este că, dacă cineva păzeşte 
Sabatul, dar le încalcă pe celelalte, se face vinovat de toate.  
Sunt firme şi oameni foarte prosperi care nu au nicio le-
gătură cu Sabatul. Binecuvântarea lui Dumnezeu este 

dă” mă ajută să trec peste momentele grele. În fiecare 
dimineaţă, mă rog lui Dumnezeu să stabilească El planul 
de lucru pentru acea zi.

În sens negativ, am constatat că am pierdut o parte 
din clienţi, care nu doreau efectiv să facă afaceri cu po-
căiţi, şi alţii care doreau să fiu 7 zile pe săptămână la 
dispoziţia lor, iar eu nu am dorit să fac niciun compromis 
în ceea ce priveşte Sabatul. 

Dacă este să vorbim în sens pozitiv, ar trebui să scriu 
un roman despre cum am avut numai de câştigat de pe 
urma faptului că sunt creştin adventist. Spre exemplu: la 
fiecare client pierdut din cauza Sabatului, Dumnezeu îmi 
dă 6-7 clienţi fideli, care nu cumpără de la concurenţă. 
Vânzarea pe care o fac eu duminica este întotdeauna du-
blă faţă de vineri, adică recuperez şi ziua de sâmbătă, în  
care maga zinul este închis. Practica dăruirii zecimii este  
tot o for mă de câştig pentru copiii lui Dumnezeu. Dum-
nez eu nu doreşte ca noi să fim săraci, ci doar să fim buni 
admi nistratori ai bunurilor oferite de El. În momentul de 
faţă, am peste 10 ani de când am început, şi Dumnezeu 
mi-a arătat drumul pe care trebuie să merg, iar alături de 
El am avut câştiguri spirituale, dar şi materiale, mai mult 
decât am sperat că pot obţine.

C. A.: Este posibil să fii un om de afaceri şi să trăieşti 
o viaţă pe deplin consacrată?

E. P.: Vă mărturisesc că, din punctul meu de vedere, 
nu se poate. Şi, când spun asta, mă raportez strict la viaţa 
lui Isus. Sunt o serie de factori care ne influenţează viaţa 
în mod negativ şi, chiar dacă eu doresc să fiu pe deplin 
credincios, nu mă lasă cel de lângă mine şi sistemul co-
rupt în care trăim. Versetul cu „cămila şi bogatul” este 
relevant în acest sens.

C. A.: Cum este ziua de pregătire a Sabatului (vine-
rea) într-o firmă unde patronul este adventist?

E. P.: Vinerea am grijă să nu apună soarele şi să mă 
găsească la firmă. Totodată, le dau drumul şi angajaţilor 
mei în timp util. Partenerilor mei de afaceri le fac cunos-
cută ora până la care mă găsesc la firmă, ca să nu creez 
situaţii neplăcute. Pe scurt, nici nu concep ca eu să plec 
acasă, iar salariaţii să rămână la program sau, şi mai grav, 
să lucreze sâmbăta.

C. A.: Ca om de afaceri, reuşiţi să găsiţi timp de stu-
diu şi rugăciune? Care este practica dumneavoastră?

E. P.: Ca om de afaceri, trebuie să fiu organizat, altfel 
se duce totul de râpă. Aşa cum am grijă de bunurile mele, 
tot aşa îmi fac timp şi pentru rugăciune, studiu, facere 
de bine, vizitarea bolnavilor şi multe alte lucruri pe care 
trebuie să le facă un copil al lui Dumnezeu. Am observat 
de multe ori că, dacă relaţia cu Creatorul este bună, 
atunci relaţia cu cei din jurul tău este şi mai bună. n

emil pReoteaSa – administrator, SC Relian SRL, 
Bucureşti

C. A.: Ce înseamnă Sabatul pentru un om de afaceri?
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da  rul Său pentru noi, iar singurul nostru „merit” este că îl 
primim. 

Considerăm oprirea activităţilor în Sabat un câştig 
categoric, dar care nu se exprimă neapărat în bani. Şi a 
merge în picioare este un câştig, chiar dacă nu te plăteşte 
nimeni pentru asta.

C. A.: Ce modalităţi utilizaţi astfel încât activitatea 
dumneavoastră să nu se suprapună cu ziua de Sabat? 
Cum procedaţi cu furnizorii, cu termenele etc.?

C. S.: Organizarea activităţii în firmă se face plecând 
de la principiul respectării Sabatului. Astfel că preluarea 
comenzilor şi organizarea distribuţiei sunt programate 
astfel încât maşinile să se întoarcă vinerea înainte de apu-
sul soarelui. 

Sunt şi situaţii când lucrul acesta nu este posibil. În 
perioada de iarnă, când circulaţia e mai dificilă, iar soarele 
apune devreme, şoferii care sunt surprinşi pe traseu au 
posibilitatea (fără a li se impune) de a rămâne la hotel/
motel, toate cheltuielile fiind preluate de firmă. Furnizorul 
sau transportatorul care se prezintă vinerea la descărcare, 
fără ca operaţiunea să se poată încheia în timp, înainte de 
apusul soarelui, este amânat cu descărcarea până după 
Sabat. 

Departamentul de producţie, dacă are un volum mare 
de muncă, se organizează pe trei schimburi, în aşa fel 
încât comenzile să fie onorate fără să se lucreze în Sabat. 
Întrucât nu s-a luat în calcul negocierea acestui subiect, 
colaboratorii noştri înţeleg aceste „limitări” şi nu sunt 
probleme nerezolvabile.

C. A.: Cum procedaţi în ziua pregătirii (vinerea)? Ce 
program aveţi?

C. S.: Vinerea programul este mai scurt. Vara se lu-
crea ză până la 15:00, iar iarna până la ora 13:00. Excepţie 
fac persoanele din departamentul desfacere, care preiau 
comenzi şi pregătesc distribuţia pentru săptămâna ur-
mătoare. Aceştia îşi calculează timpul de lucru astfel încât 
să ajungă acasă înainte de apusul soarelui.

Cu ceva timp în urmă, am cumpărat o mică afacere cu 
pâine: o brutărie care funcţiona, avea clienţi, deci avea o 
anumită rutină. În acest domeniu se lucrează zilnic. Este 
importantă chiar şi ora la care livrezi. Practic, a nu livra o 
zi în acest domeniu înseamnă lipsă de continuitate, lăsând 
astfel loc concurenţei. Angajaţii care nu sunt membri ai 
Bisericii Adventiste au fost îngrijoraţi şi destul de sceptici 
că cineva ne va mai primi cu pâine duminică dimineaţa. 
Şi totuşi, în pofida acestor „dezavantaje”, afacerea s-a 
dezvoltat (lucrăm mai mult vinerea şi livrăm de două ori).

Considerăm acest subiect extrem de important, dar  
şi foarte complex. Opiniile de faţă rezumă o parte a ex-
perienţei noastre şi nu are pretenţia unei norme. Credem 
că oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu în acest punct 
va ajunge să o cunoască. 

C. A.: Ce înseamnă pentru dumneavoastră odihna 
Sabatului?

C. S.: Pentru noi, odihna Sabatului este întotdeauna 
aşteptată şi binevenită. Aceasta presupune activităţi 
specifice zilei de Sabat: odihnă, timp petrecut cu familia 
şi, foarte importantă pentru noi, deconectarea de la 
problemele care ne frământă toată săptămâna, prin 
participarea la serviciile divine din biserică. n

În cadrul problematicii respectării Sabatului în insti   
tuţiile adventiste, neam adresat domnului Claudiu Goran.

claUDiU GoRan – director administrativ la 
Institutul Teologic Adventist

C. A.: În activitatea de 10 ani 
desfăşurată la Institutul Teolo-
gic Adventist, care sunt acele 
as pec te privitoare la respectarea 
Sabatului cu care se confruntă, 
în opinia dumneavoastră, o 
in   stituţie adventistă de învăţă-
mânt?

C. G.: Probabil că fiecare 
instituţie are şi particularităţi 
în programe, organizare de 

evenimente speciale etc., însă îmi vin în minte câteva 
provocări: ser viciul în Sabat, mă refer la cantină, pază, 
continuitate, situaţii de urgenţă, transport şi mai pot fi 
adăugate şi alte exemple.

C. A.: Există şi situaţii care au fost rezolvate definitiv 
sau în acest domeniu putem vorbi despre un compromis?

C. G.: Da şi nu. Decizia ca la ITA masa din Sabat să 
fie ofe rită la pachet studenţilor, încă de vineri după-amia-
ză, chiar dacă acest lucru este ceva mai costi sitor şi ridică 
unele probleme legate de lipsa hranei calde, re zolvă în 
mod satisfăcător problema serviciului la cantină în Sabat, 
oferindu-le lucrătorilor de acolo liber. Rămân însă alte 
aspecte rezolvate parţial sau deloc, cum ar fi asigu ra rea 
pazei, a continuităţii, serviciile speciale din timpul con-
ven ţiilor sau congreselor. Pe acestea le expli căm clasic 
prin amplasarea campusului şi a activităţii noastre în 
„zona terestră”, care este permanent afectată de conflictul 
din tre bine şi rău (tema „Marii Lupte”).

C. A.: Credeţi că putem prelua, în acest domeniu, şi 
în România, anumite modele sau proceduri din practica 
şcolilor sau instituţiilor din Vest?

C. G.: Desigur, atunci când vorbim despre automa-
tizări, previziune, mijloace tehnice moderne, avem încă 
suficient de învăţat sau de adaptat, însă nu tot ceea ce 
se face în Occident este sigur şi bun de preluat la noi. 
Personal, cred că adventismul din România are anumite 
„trăsături” care ar trebui conservate. Aceasta este însă o 
altă discuţie care necesită un spaţiu mult mai amplu. n



Experienţe

lucreze în ritm japonez. Aveau de stat cam o lu nă şi tre-
buia ca în timpul acesta să pună treaba pe roate. Când a 
venit prima vineri, m-au chemat: 

– Mister Victor, cum rămâne cu programul de mâine? 
La ce oră vin oamenii?

Le-am spus direct: 
– La noi, mâine nu se lucrează, pentru că e Sabat. E zi 

de odihnă! 
– Cum aşa? Noi suntem aici să lucrăm!
Le-am răspuns: 
– Dacă eu nu lucrez, cum să lucreze oamenii mei? La 

noi nimeni nu lucră în Sabat! 
– Dar de ce nu se lucrează? 
– Pentru că aşa a zis Dumnezeul cerului şi al pămân-

tului: să sfinţim Sabatul Său! 
Au încercat să-mi impună programul lor, dar le-am 

răspuns: 
– Domnilor, aici eu sunt şef. Oamenii mei ascultă ce le 

spun eu! 
Nemulţumiţi, m-au reclamat la beneficiarii din 

Luxem burg. Aceia ştiau de mine că-s adv entist şi n-au 
intervenit. Supăraţi din cale-afară, au sunat în Coreea, 
la şefii lor direcţi. Fără să stea pe gânduri, şeful lor a luat 
primul avion şi a aterizat chiar la mine în curte. Era o zi 
de lucru. 

A încercat să-mi spună autoritar:
– Mister Victor, am venit să rezolv problema muncii 

sâmbăta.
Calm, dar categoric, i-am spus: 
– Noi nu lucrăm în Sabat, pentru că aşa ne-a poruncit 

Dumnezeu. El în şase zile a făcut cerul şi pământul, şi în 
ziua a şaptea S-a odihnit. Deci, dacă El n-a lucrat, cum o 
să lucrez eu? Noi suntem adventişti.

– Dar ce înseamnă adventist? 
Ce puteam să-i spun? Nu ştia coreeanul ce înseamnă 

„aşteptător”. Dar, ca să înţeleagă, i-am zis:
– De evrei ai auzit? Noi ţinem Sabatul ca ei.

Oricât ar costa!
– experienţe privind păzirea Sabatului –

În perioada conducerii comuniste, mulţi membri ad 
ven tişti din Româ nia au fost puşi la încercare cu pri
vire la lucrul în Sabat. În general, locurile de muncă 

apre cia te şi bine plătite presupuneau prezenţa la ser vi
ciu sâm băta. Truda şi puţinul erau de multe ori partea 
celor care ale geau să nu muncească sâmbăta. Dar mun
ca lor era bine cuvântată şi aveau din belşug.

Condiţiile sau schimbat însă, dar păzi rea Sabatului 
a fost şi va rămâne mereu o provocare pentru copiii lui 
Dumnezeu. Cei cre dincioşi vor alege săl sfinţească şi o 
vor face cu orice preţ. Cei amă giţi vor pre zenta scuze 
plauzibile. Aşa a fost întotdeauna. Aşa este şi astăzi.

Vom prezenta câteva mărturii a ceea ce poate să 
fa că Dumnezeu pentru om atunci când se hotărăşte să Îi 
rămână cre dincios, oricât ar costa. Aici sunt doar câţi
va, însă ca ei sunt mult mai mulţi, pentru că poporul 
Domnului de astăzi nu duce lipsă de oameni cu principii.

VictoR
Născut catolic, Victor (pseudonim) a plecat de aca să 

ca adolescent, a umblat prin lume, apoi, a ajuns să cu-
noas că adevărul la 22 de ani, în circumstanţe tulburi ale 
vieţii. Totuşi, abia la 30 de ani, la îndemnul unei ţigănci 
de pe şantier, a primit chemarea lui Hristos.

După ce s-a pocăit şi s-a căsătorit, Victor a intrat în  
cooperaţie, cu confecţii, până la revoluţie, când şi-a des-
chis propria afacere: tot cu textile. 

De la început, Victor a hotărât: „Voi sfinţi Sabatul 
Dom nului în orice vreme.” Şi s-a ţinut de cuvânt. Iar 
Dumne zeu l-a binecuvântat. De la 6 oameni, cu cât a în-
ceput, a ajuns la 360. O afacere mare! A lucrat cu firme 
de renu me din Germania, Franţa, Italia, apoi cu o firmă 
mare din Anglia. 

Iată ce ne povesteşte Victor:
Cu Sabatul n-am avut probleme, până au venit re pre-

zentanţii de la Kia, Coreea de Sud, ca să-mi instruiască 
lucrătorii. Coreenii, oameni cu studii înalte, au venit să  
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Motto: „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere 
din pricina lui Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă 
de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am 
pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos.” (Filipeni 3:7,8)
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– A, da…
 Apoi s-a potolit şi s-a întors cum a venit.
Unii mă ispitesc: 
– Dacă ţii Sabatul, n-ai pierderi? Nu pierzi clienţi? 
În urmă cu 12 ani, lucram pentru o firmă germană. 

Firma urma să vină joi să-şi ridice produsele. Era iarnă 
cu nămeţi. Pe drum, tirul neamţului s-a înzăpezit şi n-a 
ajuns până vineri la apusul soarelui. A insistat să-l las  
să-şi ridice marfa şi să plece. 

– Îmi pare rău, dar până duminică nu pot.
 Neamţul insista. I-am replicat: 
– Orice altceva putem discuta, dar problema asta nu.
Şi neamţul a aşteptat până duminică. Dar de-atunci 

n-a mai apelat la serviciile mele. Era o pagubă… Dar 
Domnul mi-a adus alţi clienţi mai buni ca el. Am câştigat 
în schimb respectul celor din Luxemburg, oameni 
mari în domeniul financiar. Ori de câte ori am nevoie, 
luxemburghezii îmi vin în ajutor, lucru pe care nu l-ar 
face cu alţii.

Între lucrători, marea majoritate sunt neadventişti, 
dar mă iubesc foarte mult. Au încredere în mine şi în 
cuvântul meu. Le sunt ca un tată. 

Criza m-a lovit şi pe mine, dar Dumnezeu este cre-
dincios şi nu m-a lăsat. Oamenii mei au avut tot timpul 
pâine în casă. Acum ne-am mai relansat şi curând vom 
avea şi cozonac. 

Unii mă mai apostrofează: 
– Măi, nea Victor, cutare mai lucrează sâmbăta şi zice 

că-i adventist, ca mata…
 Iar eu le răspund: 
– Pe mine nu mă interesează! Eu am promis Domnului 

că voi fi credincios şi, dacă ar fi să încalc porunca, mai bi-
ne plec singur din biserică. 

Încărunţit, nea Victor priveşte peste umăr la cei 60 de 
ani ai săi pe care i-a lăsat în urmă. Ochii i se umezesc. „Ce 
bun este Domnul!” n

Johann
Mă numesc Johann (pseudonim) şi m-am născut la 

Laslea, lângă Sighişoara, într-o familie de adventişti. În 
1983 am plecat în Germania. Sunt în afaceri de 20 de ani. 
Activitatea mea este în domeniul construcţiilor. Primii  
15 ani am lucrat în Germania, la un nivel mai modest,  
din cauza concurenţei mari.

În anul 2005 m-am întors în România pentru a dez-
volta o afacere cu imobiliare. Dumnezeu m-a condus pen - 
tru prima dată la Cluj, apoi la Braşov, unde am fost chiar  
primul dezvoltator de apartamente. Am fost foarte bine-
cuvântat. Până acum, am finalizat 700 de locuinţe. De 
asemenea, am vândut peste 1.100 de unităţi.

Pe şantierul meu lucrează între 200 şi 300 de oameni. 
Angajaţii sunt peste 40, restul sunt subcontractori. Fie-
care unitate de lucru are un calendar cu apusul soarelui. 
De la început, am stabilit regula: vineri, cu o jumătate 

de oră înainte de apusul soarelui, şantierul trebuie să fie 
com plet părăsit. În caz contrar, amenda este de 5.000 de 
euro, pentru persoane sau firme.

Odată, un agent de vânzări a venit sâmbăta cu un 
client să vadă apartamentele. Pentru că-mi părea rău de 
el, i-am dat să aleagă: amenda sau… să frecventeze un an 
de zile biserica, împreună cu soţia. Evident, omul a ales 
biserica. La început se codea, dar, după patru luni, veneau 
de plăcere (între timp, n-a mai lucrat pentru mine, dar 
şi-a exprimat dorinţa de a continua). 

Cu subcontractorii am avut probleme doar la început. 
Ei voiau să lucreze sâmbăta. Dar eu aveam o regulă. Sur-
prinzător, am constatat şi eu, şi ei că eficienţa munci to-
rilor crescuse, tocmai datorită unei zile de odihnă în plus.  
Muncitorii spun: „Să ştiţi că sâmbăta este într-ade văr o 
mare binecuvântare pentru noi. Ne obligi să ne odih nim, 
lucru de care n-avem timp niciodată.”  

Unii mă tachinează spunând: „Măi, Johann, afacerea 
e afacere. Dacă ţii Sabatul, pierzi.”  Şi eu m-am gândit la 
asta: într-un an sunt peste 50 de sabaturi, care echiva-
lează cu peste 2 luni de muncă. Întârzierea termenelor cu 
peste 2 luni înseamnă o pierdere substanţială. 

Probleme erau şi cu fazele de turnare a betoanelor. 
Dacă n-am certitudinea că se vor termina cu 2 ore înainte 
de apus, le amân întot deauna pe luni. După calculul ome-
nesc, asta înseamnă pierdere. Nu însă şi după soco teala 
lui Dumnezeu. 

Cea mai mare experienţă cu Dumnezeu am avut-o 
de când a început criza. Investisem în teren o sumă im-
portantă, care venea parţial de la bancă, şi mă temeam că 
 rămân cu el. Am vrut să-l vând, să salvez ce mai puteam. 
De la 200 de euro pe metru pătrat, am coborât la 30, însă 
fără succes. Mă rugam zi şi noapte: „Doamne, ajută-mă să 
nu rămân nimănui dator şi ajută-mă să nu-Ţi fac Numele 
de râs.” Pentru că n-aveam nicio altă ieşire, am luat de 
bună făgăduinţa lui Dumnezeu şi – prin pură credinţă – 
am iniţiat pe respectivul teren un proiect de 1.500 de  
apartamente! 1.500! Reţineţi că era în plină criză, când  
mulţi dezvoltatori falimentau şi plecau din ţară. Şi Dum-
nezeu a produs minunea: în 2 ani şi 4 luni, am vândut 
peste 750 de apartamente. Este inexplicabil! La alţi dez-
voltatori, clienţii îşi retrag banii şi nu reuşesc să-şi re-
vândă apartamentele. În schimb, la mine se în ghesuie 
clienţii! Aici este numai binecuvântarea lui Dumnezeu.   

Şi-atunci, se mai poate vorbi de compromis cu Sa-
batul? Sub nicio formă. Oricât ar costa! n

 

„Puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul 
oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste 
voi belşug de binecuvântare.” (Maleahi 3:10)
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În toţi aceşti ani, am învăţat că Dumnezeu este la 
cârmă. Uneori, El îngăduie eşecuri tocmai pentru a nu ne 
lega inimile de lucrurile pământeşti. În decurs de 20 de 
ani, am început afacerea de două ori de la zero şi în urma 
fiecărei pierderi am învăţat să căutăm mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu, iar toate celelalte lucruri ni se vor da pe 
deasupra.

Credem din toată inima că afacerea va mai merge, 
chiar şi în timp de criză, tocmai pentru faptul că 18 per-
soane au nevoie de ajutorul nostru şi că oraşul are nevoie 
de cineva care să le reamintească mereu că „sâmbăta este 
închis”. n

nelU bobină – SC Nelbo SRL, tehnologie IT, Cluj
Cum poţi să respecţi în mod 

corespunzător Sabatul atunci 
când administrezi o firmă sau 
atunci când veni turile unor oa  - 
meni depind de o bună gestiona-
re a firmei? Este Sabatul o pie-
dică pentru administratorii de 
firme sau, de fapt, afacerile sunt 
nocive unei credincioase păziri a 
Sabatului? 

Pentru mine nu a fost o pro-
blemă ca, după botez, sâm băta să închid maga zine le pe 
care le aveam. Lucrurile mergeau bine atunci, iar  
vân  zările erau suficiente. Dar, când a venit criza econo-
mică, am fost nevoit să găsesc ve nituri suplimentare, care 
să asigure bugetul firmei pe o piaţă în scădere.

Într-o zi de Sabat, am trecut pe lângă câteva magazine 
cu profil asemănător cu cel în care am şi eu afacerea. Erau  
pline de clienţi. Ştiam dinainte de botez că vânzările din  
ziua de sâmbătă nu sunt deloc neglijabile. Pentru o clipă  
m-am gândit la „venitul suplimentar” care s-ar realiza 
dacă sâmbăta magazinele mele ar fi deschise. Dar numai 
pentru o clipă, pentru că apoi am zâmbit şi am zis: „Doam-
ne…”, apoi am accelerat. M-am îndreptat spre bise rică.

Condiţiile economice româneşti apasă greu pe umerii 
celor care se străduiesc să dezvolte o afacere. Creşterea 
salariilor, continuarea investiţiilor începute, noile achi-
ziţii şi contracte pentru a te menţine pe linie, toate aces-
tea apasă asupra noastră. 

Îi mulţumim Domnului că încă veghează asupra 
noastră, a celor nepricepuţi în a găsi toate soluţiile, dar 
deschişi la sfatul şi călăuzirea Sa. Metoda mea de a afla 
îndrumările Sale este studiul biblic, deşi recunosc faptul 
că sunt şi zile în care sunt prea obosit pentru aceasta. 
Întotdeauna însă caut să stau de vorbă cu iubitul meu 
Părinte. Ce bine este că Părintele nostru veghează asu-
pra noastră, a celor care ştim că Sabatul este ziua Lui 
preafrumoasă! Ce bine este că suntem şi vom fi bi necu-
vântaţi! n 

aDRiana şi Daniel SălăGean – SC Celest 
Com. SRL, Câmpia Turzii

Într-o zi, am primit un telefon: „Nu sunteţi interesaţi 
de un spaţiu comercial în centrul oraşului?” Noi aveam 
deja un mic magazin, dar era departe de centru. Aveam 
numai patru angajaţi şi nu eram foarte cunoscuţi în oraş, 
deşi aveam articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte de 
bună calitate.

Provocarea era foarte mare. Am chibzuit îndelung şi 
ne-am rugat Domnului pentru călăuzire. Ne-am gândit 
şi la faptul că marile magazine au vânzări mari sâmbăta. 
Cum va fi ca doar noi să avem închis sâmbăta?

Am hotărât să mergem înainte, şi Dumnezeu ne-a 
ajutat. În prezent, firma noastră îşi desface produsele 
în trei magazine în care lucrează un total de 18 angajaţi. 
Între timp, ne-am deschis şi o spălătorie auto. La acest 
punct de lucru am avut cele mai mari încercări. Unii 
spuneau: „Cum puteţi voi să ţineţi închis sâmbăta, când 
cei mai mulţi oameni îşi spală maşinile în această zi?” 
Chiar şi angajaţii neadventişti ne sugerau: „Lucrăm noi, 
nu trebuie să veniţi şi voi.” De multe ori sâmbăta, când 
treceam spre biserică, vedeam coadă la celelalte cinci 
spălătorii din oraş, în timp ce la noi era închis. 

Mulţi însă s-au obişnuit cu programul nostru şi, pen-
tru că prestăm servicii de calitate, preferă să îşi spele 
ma şinile duminica. Astfel că s-a dus vestea în oraş că 
spălătoria pocăitului este cea mai bună.

În anul 2008, am vrut să deschidem un nou magazin 
într-un spaţiu comercial dintre Turda şi Câmpia Turzii. 
Părea o afacere bună, iar preţul de închiriere era foarte 
avantajos. Dar, când a venit momentul să semnăm con-
tractul, patronul austriac nu a fost de acord ca sâmbăta să 
fie închis. Argumentul său era că lucrase cu mulţi patroni 
evrei, dar niciunul nu venise cu o propunere atât de ab-
surdă. Programul era obligatoriu de la ora 8 la 22. 

În aceste condiţii, am renunţat la afacere, gândin-
du-mă că Dumnezeu ştie ce este cel mai bine pentru noi. 
Timpul ne-a dovedit că nu am pierdut nimic, deoarece, 
în acest moment, mai mult de jumătate dintre firmele 
prezente în centrul comercial au închis, din lipsă de 
clienţi.

Avem convingerea că Dumnezeu ne-a condus până 
aici şi ne-a binecuvântat, nu pentru că am meritat, ci 
pentru bunătatea Sa. Iar faptul că am respectat Sabatul 
nu a fost niciodată un dezavantaj, ci o binecuvântare, 
dând în felul acesta o mărturie în oraş.

„Domnul te va face să fii cap, nu coadă; 
totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi 
jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, 
Dumnezeului tău.” (Deuteronom 28:13)
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1. Viziunea despre marea luptă a făcut ca lumea 
nevăzută să ne pară foarte reală. 
Nu-i aşa că am devenit cu toţii mai conştienţi de acti-

vitatea fiinţelor nevăzute după citirea scrierilor sorei 
White decât înainte de aceasta?

Ioan Vizionarul ne spune despre războiul din cer, în 
care diavolul şi îngerii lui au fost îndepărtaţi din prezenţa 
lui Dumnezeu. Pavel spune că „noi suntem… un spectacol 
pentru întregul univers” (1 Corinteni 4:9, NEB). Prin 
urmare, Scripturile ne fac cunoscut faptul că există acolo 
fiinţe inteligente, angajate într-un conflict crâncen, însă 
această conştientizare ne izbeşte cu o şi mai mare forţă 
când o vedem amplificată prin reprezentarea Marii Lupte.

Ellen White a scris ca martor ocular. Când citeşti ce 
spune ea, istoria se trezeşte la viaţă. Împreună cu ea, îl 
privim pe Lucifer, heruvimul ocrotitor, nutrind primele 
sale gânduri de înălţare de sine. Observăm invidia lui 
faţă de Fiul lui Dumnezeu. Îi auzim pe îngerii credincioşi 
implorându-l, încercând să-l convingă să nu dea frâu liber 
dorinţelor sale egoiste (Tragedia veacurilor, pag. 494). 
Suntem martori cum, în infinita lui răbdare, Dumnezeu îi 
oferă din nou şi din nou iertare lui Lucifer, cu condiţia să 
se pocăiască şi să se supună (Ibid., pag. 496). Remarcăm 

de asemenea atitudinea inflexibilă a lui Lucifer, apetitul 
lui pentru putere, dispreţul lui faţă de Dumnezeu, răzvră-
tirea lui făţişă şi, în cele din urmă, expulzarea lui din cer.  
Privim cum Lucifer, fiul zorilor, plin de înţelepciune şi  
de săvârşit în frumuseţe, devine antihristul, împăratul 
infer nului.

Privim ca nişte spectatori cum pământul ia formă 
şi cum primii noştri părinţi sunt creaţi şi aşezaţi într-o 

Într-o predică ţinută cu ocazia celei de-a 140-a ani-
versări de la prezentarea viziunii Marii Lupte, un fost 
secretar de la Fundaţia „Ellen G. White” întreabă cum 

ne afectează această viziune vieţile noastre din prezent.
Ce efect are viziunea de la Lovett’s Grove asupra gândirii 
noastre şi a stilului nostru de viaţă din prezent?

Dar mai întâi: de ce viziunea despre Marea Luptă 
i-a fost dată lui Ellen G. White, şi nu vreunui profesor 
renumit de teologie de la Harvard sau Yale?

Motivul pentru care 
Dumnezeu a ales-o pe 
sora White este acela 
că ea nu se credea prea 
înţeleaptă ca să fie in-
struită. Era supusă, se 
lăsa învăţa tă şi era gata 
să crea dă că Dumnezeu 
încă mai trimitea mesaje 
poporu lui Său prin vizi-
uni şi vise. Începând de 
la prima ei viziune, cu 
aproa pe 14 ani mai de-
vreme, ea împlinise cu  
credincioşie toate sfatu-
rile pe care Dumnezeu 

i le dăduse. Din zilele copilăriei sale, ea Îl pusese pe 
Dum  nezeu pe primul loc în viaţă. Inima şi mintea ei erau 
receptive la învăţătura şi îndrumarea Duhului Sfânt. Da-
to rită credinţei ei simple, Dumnezeu putea avea încre dere 
în ea.

Ţinând cont de relaţia apropiată a sorei White cu 
Cerul, nu este surprinzător dacă vom afla în scrierile ei 
o putere spirituală care ne sileşte să credem că ea a scris 
sub influenţa Duhului Sfânt. Lucrările ei poartă în ele 
aceeaşi putere înnoitoare, proprie Scripturii. Cărţile ei se 
adeveresc singure. Îl auzim pe Dumnezeu vorbind prin 
intermediul lor.

Dar, putem întreba, de ce i-a dat Dumnezeu sorei 
White această viziune în 1858, şi nu, să zicem, 50 de ani 
mai târziu? La momentul respectiv, ea scrisese foarte 
puţin, abia vreo 400 de pagini, un mic procent din pro-
ducţia ei de o viaţă.

Evident, Dumnezeu voia ca tema Marii Lupte şi dez-
nodământul ei să străbată această producţie de o viaţă.

Dar să ne întoarcem la întrebarea noastră: Ce efect are 
viziunea de la Lovett’s Grove asupra gândirii noastre şi a 
stilului nostru de viaţă din prezent?

Aş dori să propun un răspuns întreit.

IMpORTANŢA VIzIUNII
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maturitate. Au fost martori când Satana L-a abordat în 
pustie. Cât de bucuroşi au fost când Isus Şi-a înfrânt 
definitiv inamicul!

„Locuitorii lumilor necăzute şi ai Cerului… jubilează 
când subtilităţile lui Satana sunt demascate una după alta 
şi întâmpinate cu «Stă scris!», aşa cum le-a întâmpinat 
Hristos în lupta Sa cu duşmanul cel şiret” (SDABC, vol. 6, 
pag. 1088).

Când, la momentul potrivit, liderii iudei L-au repudiat 
pe Isus ca rege al lor, Cerul a văzut totul. „De către lumi 
necăzute, de către întregul univers a fost auzită declaraţia 
blasfematoare: «Nu avem alt rege decât pe Cezar»” (Ibid., 
vol. 5, pag. 1149).

„Cerul a privit cu mâhnire şi uimire cum Hristos atâr-
na pe cruce… Ce privelişte pentru Cer! Agenţii satanici 
s-au coalizat cu oameni răi pentru a influenţa poporul să-L 
considere pe Hristos cel mai mare păcătos şi să facă din 
El obiectul aversiunii” (Hristos, Lumina lumii, pag. 760).

Dar sfârşitul nu a fost la Golgota. La învierea Sa, „im-
nuri triumfale au răsunat iar şi iar prin lumile necăzute. 
Îngeri şi arhangheli, heruvimi şi serafimi s-au unit în 
refrenul biruinţei” (SDABC, volumul 7A, pag. 476). 
Sun tem emoţionaţi la maximum când citim cum sute 
de milioane de voci s-au unit în sublimul imn de slavă: 
„Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat să primească 
putere, bogăţie, înţelepciune, tă rie, cinste, slavă şi bine-
cuvântare… A Celui ce şade pe tron şi a Mielului să fie 
bi ne  cuvântarea, cinstea, slava şi puterea în vecii vecilor!” 
(Apoc. 5:12-13).

De ce este viziunea despre Marea Luptă atât de însem-
nată pentru noi? Din cel puţin trei motive. În primul 
rând, deoarece a făcut ca lumea nevăzută să fie foarte 
reală pentru noi.

grădină frumoasă. Ni se opreşte respiraţia văzându-l pe 
Satana apropiindu-se de Adam şi Eva.

Noi nu suntem sin gurii care privim. „Cu ce interes 
urmărea întregul univers conflictul care urma să decidă 
situaţia lui Adam şi a Evei. Cât de atent ascultau îngerii 
cuvintele lui Satana... în timp ce el… căuta să facă inutilă 
Legea lui Dumnezeu!... Cu câtă nerăbdare aşteptau să 
vadă dacă perechea sfântă va fi înşelată de ispititor şi 
va ceda şiretlicurilor lui! Ei se întrebau: Îşi va transfera 
perechea sfântă cre din  ţa 
şi dragostea de la Tatăl 
şi Fiul pentru a le oferi 
lui Satana? Vor accepta 
ei minciunile sale ca 
adevăr?” (SDABC, vol. 1, 
pag. 1083)

„Când omul a păcă-
tuit, tot Cerul s-a umplut 
de tris teţe, din cauză 
că, cedând ispitei, omul 
devenise vrăjmaş al lui  
Dumnezeu, părtaş al na-
turii satanice” (Signs of 
the Times, 13 februarie 
1893).

În relatarea diferitelor evenimente biblice în decursul 
anilor, sora White a declarat de mai multe ori că tot Cerul 
privea cu atenţie, în timp ce evenimentele Marii Lupte se 
finalizau pe pământ.

Când Israel s-a închinat viţelului de aur la muntele 
Sinai, „întregul univers” privea cu atenţie (Patriarhi 
şi profeţi, pag. 335). Daniel „şi-a dat seama că luptă în 
văzul fiinţelor spirituale cereşti” (Signs of the Times, 9 
ianuarie 1893). În privinţa lui Ioan Botezătorul, „fiinţele 
spirituale din univers, căzute şi necăzute, au fost martore 
ale modului în care el a apărat slujirea lipsită de egoism” 
(Educaţie, pag. 157).

Dar întruparea lui Hristos a fost cea care a produs în  
universul-martor cea mai mare uimire. Atunci când „pă-
catul devenise o ştiinţă, iar viciul era consacrat ca parte 
a religiei”, când „vrăjmăşia omului împotriva Cerului era 
cea mai înverşunată”, „lumile necăzute priveau cu viu 
interes să-L vadă pe Iehova înălţându-Se şi spulberându-i 
pe pământeni.… Dar în acel moment de criză, în loc să 
distrugă lumea, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul să o salveze” 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 37; Signs of the Times, 
5 februarie 1894).

Fiinţele cereşti au fost uluite când Isus Şi-a însuşit 
natura umană. L-au urmărit trecând de la copilărie la 

DESpRE MAREA LUpTĂ



„Când, în cele din urmă, Satana a reuşit în încercarea 
lui ticăloasă de a-L da pe Isus la moarte, el a simţit din-
tr-odată că „masca i-a fost sfâşiată. Guvernarea lui a fost 
expusă înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea întregului 
univers. El se descoperise ca ucigaş. Vărsând sângele 
Fiului lui Dumnezeu, el şi-a îndepărtat simpatia fiinţelor 
cereşti… ultima verigă de simpatie dintre Satana şi lumea 
cerească a fost ruptă” (Hristos, Lumina lumii, pag. 761).

„Până la moartea lui Hristos, caracterul lui Satana 
nu a fost dezvăluit în mod clar îngerilor sau lumilor 
necăzute. Numai atunci tertipurile şi acuzaţiile aceluia 
care odinioară fusese un înger slăvit au fost văzute în 
lumina lor reală” (Sings of the Times, 27 august 1902).

Care este deci tâlcul viziunii despre Marea Luptă?  
În primul rând, ne face conştienţi de universul care  
este martor şi, în al doilea rând, ne ajută să înţelegem 
răbdarea lui Dumnezeu în maniera de lucru cu Satana.

3. Viziunea despre marea luptă ne reaminteşte, 
de asemenea, că marea luptă încă se dă şi că 
noi ne aflăm în toiul ei.
Aici, pe mica planetă pe care trăim, Satana înşală 

încă bărbaţi şi femei. „El se strecoară în fiecare sferă 
de activitate a familiei, pe fiecare stradă din oraşele 
noastre, în biserici, în consiliile naţionale, în instanţele 
judecătoreşti, aducând confuzie, amăgind, ademenind, 
ruinând peste tot sufletele şi trupurile bărbaţilor, femeilor 
şi copiilor, despărţind familii, semănând ură, rivalitate, 
luptă, rebeliune, crimă” (Tragedia veacurilor, pag. 508).

Satana şi emisarii săi participă chiar la serviciile di-
vine ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. „Deşi 
as cuns privirii, el lucrează cu toată râvna pentru a 
controla minţile închinătorilor. Asemenea unui general 
iscusit, îşi pregăteşte mai întâi planurile. Când îl vede 
pe solul lui Dumnezeu cercetând Scripturile, el află 
care este subiectul ce va fi prezentat oamenilor. Apoi îşi 
foloseşte toată arta şi agilitatea astfel încât să controleze 
împrejurările pentru ca mesajul să nu ajungă la aceia pe 
care îi amăgeşte chiar în acea chestiune” (Ibid., pag. 518).

Cu câţiva ani în urmă, pe când fratele W. R. French, 
aflat atunci la o vârstă înaintată, preda la Colegiul Mi-
sionar din Washington, l-am vizitat în casa lui din 
Takoma Park, într-o după-amiază caldă de primăvară. 
Stătea pe verandă, într-un balansoar, cu ochii închişi. 
Mi-am cerut scuze că i-am tulburat siesta. Mi-a spus 
că de fapt nu dormea, ci pregătea o predică – în minte. 
Mi-a explicat că niciodată nu folosea notiţe, pentru că nu 
voia ca diavolul să ştie despre ce plănuia el să predice. 
Dat fiind că ştia Noul Testament aproape pe de rost şi 
se bucura încă de o memorie foarte bună, el putea să-şi 
aranjeze textele în minte fără să le scrie pe hârtie.

Cunosc un alt pastor care în mod regulat îşi lua două 
seturi de notiţe de predică la amvon, fără să decidă pe 
care din ele o va folosi decât în momentul când se ridica 
să predice. În felul acesta, credea el, diavolul nu ştia 
niciodată sigur despre ce urma el să predice. Aceşti doi 
pastori erau conştienţi într-o foarte mare măsură de 

Special

2. Viziunea despre marea luptă explică de ce 
Dumnezeu nu l-a distrus pe Satana imediat 
după ce s-a răzvrătit. 
Viziunea despre Marea Luptă explică de ce păcatului 

i-a fost îngăduit să continue aşa de mult timp. Prima 
pagină din primul capitol al cărţii Hristos, Lumina lumii 
spune: „Mica noastră lume este manualul de studiu al 
universului.” Şi care este lecţia pe care Dumnezeu vrea 
s-o înveţe universul? „Satana a pretins de la început că 
nu s-ar fi aflat în răzvrătire. Întregul univers trebuie să-l 
vadă pe înşelător demascat.” Alte pasaje confirmă această 
informaţie. În cartea Tragedia veacurilor, la pagina 498, 
scrie: „Propria sa lucrare trebuie să-l condamne.” Cartea 
Educaţie, la pagina 308, adaugă că Marea Luptă a fost 
lă sată să continue de-a lungul veacurilor astfel încât „uni-
versul să poată fi convins de justeţea lui Dumnezeu în ce 
priveşte maniera Sa de lucru cu răul”.

„Satana fusese un înger slăvit şi, atunci când a căzut, 
el a determinat mulţi îngeri să i se alăture în răzvrătirea 
sa împotriva guvernării lui Dumnezeu… În lumea în care 
el a propus să-şi pună în aplicare principiile răzvrătirii 
sale, acolo trebuia dată lupta, pentru ca toţi să poată privi 
adevărata natură a neascultării faţă de marele standard 
moral al lui Dumnezeu şi rezultatele care decurg din 
aceasta” (Signs of the Times, 18 noiembrie 1889).

În timpul perioadei care a condus la marele potop, 
când nici drepturile de proprietate, nici căsătoria, nici 
viaţa însăşi nu erau respectate, „sfinţii locuitori ai altor 
lumi priveau cu cel mai adânc interes evenimentele care 
aveau loc pe pământ. În situaţia lumii dinainte de potop, 
ei au văzut înfăţişate rezultatele guvernării pe care Lucifer 
se străduise s-o întemeieze în cer, respingând autoritatea 
lui Hristos şi dând la o parte Legea lui Dumnezeu” 
(Patriarhi şi profeţi, pag. 154, 155).
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încercările curente ale lui Satana de a ataca turma lui 
Hristos.

Un alt domeniu de actualitate în cadrul Marii Lupte 
este acela dacă Legea lui Dumnezeu poate fi într-adevăr 
păstrată. De când a reuşit să-i împingă în păcat pe primii 
noştri părinţi, Satana a susţinut mereu că fiinţele umane 
nu pot ţine Legea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu e de vină 
că ne-a dat o asemenea Lege.

Isus a venit să ne demonstreze că Satana a greşit. El a  
fost supus la „cele mai crunte ispite pe care le poate cu-
noaşte natura umană, dar cu toate acestea nu a păcătuit” 
(Sings of the Times, 16 ianuarie 1896). Prin supunerea 
Sa desăvârşită, Isus a „dovedit că natura umană unită cu 
natura divină poate să asculte de fiecare din preceptele 
lui Dumnezeu” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 314). 
Cartea Hristos, Lumina lumii, la pagina 123, face această 
observaţie frapantă: „Nici chiar printr-un gând nu a cedat 
[Isus] ispitei.” Aşa poate să fie şi cu noi! (sublinierea 
noastră)

Ori de câte ori vorbim despre posibilitatea şi nece si-
tatea ascultării de Legea lui Dumnezeu, este o dovadă a 
Marii Lupte aflate în desfăşurare că cineva va vocifera în 
mod sigur: „Legalism!” Nu! Supunerea nu este legalism. 
Aceasta ne aminteşte poate de ceva ce scria odată Martin 
Luther: „Hristos nu a murit pentru ca noi să putem ră-
mâne răi… Trebuie să încetezi a fi depravat, infidel, 
desfrânat.” Criminalul nu e „salvat de la ştreang şi sabie 
ca să poată de acum să fure şi să ucidă în voie”. Am citat 
mai devreme din cartea Hristos, Lumina lumii, pagina 
761, că ultima verigă de simpatie dintre Satana şi lumile 
necăzute a fost ruptă la Golgota. Aceeaşi pagină continuă 
să observe: „Totuşi Satana nu a fost distrus atunci. Îngerii 
nu au înţeles nici atunci toate implicaţiile Marii Lupte. 
Principiile care erau în joc urmau să fie descoperite mai 
amplu. Şi, de dragul omului, existenţa lui Satana trebuie 
să continue. Omul, ca şi îngerii, trebuie să vadă contrastul 
dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului.”

Lupta se dă astăzi nu doar asupra celor zece 
porunci în general, ci asupra Sabatului în spe-
cial. Tu şi cu mine facem ca întreg universul 
să se bucure atunci când sfinţim Sabatul lui 
Dumnezeu. 

Chiar „dacă nu e nimeni pe o rază de o sută de 
mile în jurul tău care să păzească Sabatul, în tregul 
Cer simpatizează cu tine” (Mărturii cu privire la 
comportamentul sexual, adulter şi divorţ, pag. 49).

Provocarea de a-L asculta pe Domnul în toate lucrurile 
şi mai ales cea de a sfinţi Sabatul Său ni se adresează as-
tăzi, din nou, fiecăruia. Prin devotamentul şi supunerea 
noastră, prin unirea noastră cu Hristos, noi mărturisim 
înaintea locuitorilor celorlalte lumi că Dumnezeu este 
bun şi că noi Îl iubim.

Această provocare nu este doar pentru cei în vârstă, ci 
şi pentru tineri şi tinere, pentru băieţi şi fete. Fiind bol-
navă pe patul de moarte, sora White i-a şoptit asis tentei 
ei: „Nu mă aştept să mai trăiesc mult. Lucrarea mea este 
aproape încheiată. Spune-le tinerilor că vreau ca vorbele 
mele să-i încurajeze la acel mod de viaţă care va fi cel mai 
atrăgător pentru fiinţele spirituale cereşti” (Schiţe din 
viaţa mea, pag. 448).

Cu o astfel de viziune, cât de atenţi ar trebui să fim la 
fiecare cuvânt pe care-l rostim. „Nu ne putem permite 
să rostim un cuvânt aspru sau lipsit de bunătate, pentru 
că ne aflăm în atenţia fiinţelor cereşti” (Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2, pag. 803, 804).

Nu ne putem permite să semnăm un document 
frau du los, să dăm în mod intenţionat o impresie falsă, 
să nutrim gânduri murdare, să ne reţinem zecimile şi 
darurile, să ne încălcăm conştiinţa în vreun fel oarecare, 
„pentru că ne aflăm în atenţia fiinţelor cereşti şi întregul 
univers priveşte felul în care ne luptăm” (Ibid.).

Cu toţii, tineri şi vârstnici, trebuie să ne reamintim 
adesea că suntem participanţi la Marea Luptă. Suntem în 
război, dar vestea bună este că nu trebuie să dăm luptele 
singuri. Îngerii devotaţi, care l-au aruncat din cer pe 
Satana şi toată oştirea lui rebelă, sunt dornici să ne vină 
în ajutor.

„Chiar acei îngeri care… s-au luptat în curţile cereşti şi 
au triumfat de partea lui Dumnezeu… sunt cel mai mult  
interesaţi să lucreze împreună cu rasa căzută şi răscum-
părată” (My Life Today, pag. 305).

Curând conflictul se va încheia. „Prin opera de răs-
cum părare a lui Hristos, guvernarea lui Dumnezeu este 
dovedită justă. Cel Atotputernic este făcut cunoscut ca 
Dumnezeul iubirii. Acuzaţiile lui Satana sunt respinse, 
şi caracterul său deconspirat. Răzvrătirea nu mai poate 
izbucni niciodată. Păcatul nu mai poate pătrunde nicio-
dată în univers. De-a lungul veacurilor eterne, toţi sunt 
feriţi de apostazie. Prin jertfirea de sine a dragostei, lo-
cuitorii pământului şi ai cerului sunt legaţi de Creatorul 
lor prin legăturile unei uniri de nezdruncinat…

Acolo unde păcatul abundă, harul lui Dumnezeu 
abundă şi mai mult. Pământul însuşi, chiar domeniul pe 
care Satana îl pretinde ca fiind al lui, urmează să fie nu 
doar răscumpărat, ci şi slăvit. Mica noastră lume, sub 
blestemul păcatului, singura pată întunecată din creaţia 
Sa glorioasă, va fi onorată peste toate celelalte lumi din 
universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu 
a sălăşluit în natură umană, unde Regele slavei a trăit, a 
suferit şi a murit – aici, unde El va face toate lucrurile noi, 
cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii, «El va locui cu ei şi 
ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei şi va 
fi Dumnezeul lor». Iar în decursul veacurilor nesfârşite, 
când cei mântuiţi vor umbla în lumina Domnului, ei Îl 
vor lăuda pentru darul Său nespus de mare – «Emanuel, 
Dumnezeu cu noi»” (Hristos, Lumina lumii, pag. 26). n

Robert W. Olson a fost secretar la Fundaţia „Ellen G. White”.

Traducere: Beniamin Laurenţiu Chircan
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u Vino în şcoala Marelui Medic!
 Şcoala Misionară Medicală Herghe-

lia te invită să participi la programul de  
pregătire misionară medicală. Perioada 
de şcolarizare este cuprinsă între 30 oc-
tombrie 2011 şi 19 august 2012, iar cei 
interesați pot opta pentru următoarele 
variante de cursuri:

- modul i intensiv: Vector în sănăta te 
publică: educaţie pentru sănătate, ma -
nagementul expo, club, tabără de să nă-
ta te, tehnici de sanogeneză şi prevenţie 
comunitară, alimentaţie sănătoasă.  
Cursul durează o lună şi se desfă şoară 
între 30 octombrie şi 30 no iem brie 2011. 

- modul ii: Terapeut în centre de să
nătate: masaj, fizioterapie, hidroterapie, 
infirmerie, bucătărie vegetariană, grădi-
nărit, dezvoltare personală. Perioada de 
şcolarizare: ianuarie-august 2012.

Liderii Departamentului de Sănătate 
al bisericii, evangheliştii laici şi membrii 
interesaţi de misiune îşi pot îm bogăţi 
cu noştinţele ecleziastice şi sanitare, pre-
gătindu-se pentru a fi de folos publicu-
lui larg, în cadrul modu lului de o lună.

Dacă eşti interesat, te rugăm să  
so liciţi formularul de înscriere (până la  
15 oct. a.c.) la info@scoalaherghelia.ro. 
Pentru informaţii suplimentare, acce-
sează www.scoalaherghelia.ro sau 
contactează-ne la tel.: 0748.118.076.

Dumnezeu te vrea în arena Sa!

u Ziua Educaţiei la Matca
Ziua de 10 septembrie este marcată 

în calendarul Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea din România ca fiind Ziua  
Edu  cației. Cu această ocazie, multe bi-
serici au desfăşurat programe speciale.

Fiind prezent în Biserica Adventistă 
Matca 1 din judeţul Galați, directorul 
Departamentului de Educație al Bise-
ri cii Adventiste de Ziua a Şaptea din 
Ro   mânia, pastorul Romică Sârbu, le-a 
re a  min tit părinților responsabilitatea 

de a-şi îndruma copiii să frecventeze o 
grădiniță sau o şcoală creştină, având în 
vedere şi rezultatele elevilor creştini la 
bacalaureatul din acest an. El a spus:

„Formarea unui caracter de valoare, 
menținerea unui spirit misionar al co pii lor  
şi conduita creştină sunt doar câteva 
din benefi ciile pe care le aduce o ast fel de 
şcoală prin programele ei de educație.”

În cadrul programului, copiii au fost  
invitați în fața bisericii pentru a partici-
pa la rugăciunea de predare în mâna lui 
Dumnezeu, la început de an şcolar.

u O nouă Biserică Adventistă de 
Ziua a Şaptea inaugurată la Turda

După trei ani de eforturi financiare, 
perioadă în care programele religioase 
s-au desfăşurat într-o casă, a luat ființă 
o nouă biserică adventistă în Turda, 
județul Cluj.

Sâmbătă, 10 septembrie, a fost 
ziua în care membrii bisericii şi-au 
vă zut visul împlinit. Inaugurarea s-a 
desfăşurat în prezența secretarului 
Uniunii Române, Ioan Câmpian-Tătar, 
a preşedintelui şi a secretarului Con-
ferinței Transilvania de Nord, Romeo 
Asanache, respectiv Ştefan Tomoioagă.

La eveniment au participat oficia  li tăți 
din viața publică, senatorul Alexandru 
Cordoş, deputatul Virgil Pop, consi lierii 
locali Cristian Matei şi Cornel Sârbu. 

u Rechizite gratuite pentru 150 
de copii din judeţul Arad

În cadrul proiectului „Paşi spre în vă-
țătură”, inițiat de ADRA România, 150 de  
copii, selectați cu spri jinul Inspectora-
tu lui Şcolar Judeţean Arad, au primit 
ghiozdane echipate cu rechizite şcolare 
personalizate, la Centrul ASEF Arad.

Kitul şcolar a fost oferit copiilor de la  
Orfelinatul Orhideea – Beliu, dar şi unor  
copii arădeni proveniţi din familii nume-
roase, cu rezultate bune la învăţătură. 

Stiri
„Dorim ca acest gest să constituie 

un sprijin pentru continuarea educaţiei 
acestor copii, în ciuda problemelor 
fi nanciare cu care se confruntă. De 
foarte multe ori, părinții sunt tentați 
să renunțe la şcolarizarea copiilor din 
cauza costurilor asociate, însă noi do-
rim să rezolvăm această problemă în 
limita posibilităților”, a declarat Ionel 
Soponariu, responsabilul ADRA pentru 
regiunea Banat.

Proiectul „Paşi spre învățătură” a fost  
susținut la nivel local de Departa men-
tele de Educație şi Tineret ale Bisericii 
Adventiste din regiunea Banatului, de 
Asociaţia „Youth and Family”, precum 
şi prin fondurile strânse la concertul 
umanitar din această primăvară.

u Diferenţe majore în privinţa res -
pectării libertăţii religioase pe glob

Previziunile pentru libertatea reli gi-
oasă la nivel global sunt îngrijorătoare 
pentru cei 2,2 miliarde de oameni de 
pe suprafața pământului care suferă 
de discriminare şi persecuție din cauza 
credinței lor, potrivit rezultatelor unui 
studiu recent, inițiat de Forumul pentru 
Religie şi Viață Publică al Centrului de 
Cercetare Pew (Pew Research Center’s 
Forum on Religion and Public Life).

Studiul a analizat numeroase ra-
poar  te şi date din 2006 până în 2009 şi 
a identificat tendințe recente în ceea ce 
priveşte nivelul de represalii religioase 
şi protecție în diferite țări. Acesta a des-
coperit, în parte, că nu există niciun 
aju tor imediat pentru cei care suferă 
pentru credința lor. De fapt, situația 
se pare că se înrăutățeşte în multe țări 
care au deja niveluri înalte de restricții 
religioase.

China, Iran, Uzbekistan şi Egipt de - 
țin primele poziții în lista țărilor cu cele  
mai mari restricții guvernamentale pri-
vind libertatea religioasă. Studiul a avut  

Ştiri

la zi
din viaţa bisericii,

Material preluat de pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, www.adventist.ro
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în vedere şi „hărțuirile sociale” ale mino-
rităților religioase. China, Nigeria, Marea 
Britanie, Rusia şi Suedia au fost citate 
printre țările cu ascensiune recentă în  
actele de violență generate de ură reli-
gioasă.

„Numai în ultimele câteva luni, am 
fost martorii anulării înregistrării legale 
a mai multor organizații religioase din 
Ungaria, inclusiv a Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea, distrugerea bisericilor 
creştine în Etiopia, asasinarea apărăto-
rilor libertății religioase în Pakistan şi  
continuarea persecuțiilor legale şi a  
violen țelor sociale împotriva minori-
tăților creştine din Orientul Mijlociu”, 
a afirmat John Graz, director al Depar-
tamentului Relații Oficiale şi Libertate 
Religioasă al Bisericii Adventiste.

Dwayne Leslie, reprezentantul Bi-
sericii Adventiste în cadrul Congresului 
Statelor Unite şi al comunității diplo-
matice din Washington, afirmă că este  
greu pentru cei din Occident, care-şi  
pot practica în libertate religia, să înțe-
leagă cât de vulnerabili sunt membrii 
bisericii în ță rile fără tradiție puternică 
de libertate religioasă.

Rezultatele acestui nou studiu au 
înfățişat o imagine care ne trezeşte la 
realitate cu privire la viitorul libertății 
religioase pe suprafața globului.

u La odihnă      Terenteac Vasile
S-a născut la Perieni, 

jud. Iaşi, pe data de  
23 iulie 1927, în familia  
Te ren   teac Mihai şi Maria. 
Familia sa a îm brățişat 
credința adventistă în 
anul 1933, iar el a pri -
mit botezul pe 22 iunie 
1941, la doar 14 ani devenind membru 
al Bisericii Adventiste din localitate.

În perioada 1949-1951 a fost în-
cor porat în armată şi alăturat grupei 
ad  ven tiştilor condamnați pentru as-
culta rea statornică de poruncile lui 
Dumnezeu.

La 14 noiembrie 1955, s-a căsă to rit 
cu Olimpia Panaite, formând împreună 
nu doar o familie cu o viață exemplară, 
dar şi o foarte valoroasă echipă misio-
nară. Aproape 55 de ani s-au bucurat 
să lucreze împreună pen tru Domnul, 
dovedind între altele şi o ospitali tate 
proverbială. În Biserica Ad ventistă din 
Perieni, a slujit cu dra goste, dăruire şi 

competență 14 ani ca lider de tineret, 
apoi pe rând ca secretar, ca sier, diriginte 
al Şcolii de Sabat, prim-diacon şi, timp 
de 29 de ani, ca prezbiter cu bine cu vân-
tare.

După rugăciunea de la închiderea 
Sabatului, din 29 mai 2010, cu o încre-
dere puternică în făgăduințele divine, 
şi-a plecat capul, încheind alergarea 
pe acest pământ, în speranța sfântă a 
întâlnirii cu Mântuitorul în ziua revenirii 
Sale. Pe lângă o lipsă de neînlocuit, lasă 
în urmă amintirea unui exemplu de 
creştinism autentic şi inspirator, care nu 
se va şterge curând.

 u La odihnă     Johanna Maurer
 În data de 23 au-

gust 2011, din marea 
con stelație a familiei 
Maurer s-a stins una 
din tre stelele însemna -
te, Maurer Johanna, care 
a luminat de-a lungul 
anilor vieții, în calitate  
de soție fidelă, mamă şi bunică iubitoare.

S-a născut la data de 21 ianuarie 
1932, în familia lui Katharina şi Jonann 
Maurer, în pitorescul sat Noul Săsesc, 
jud. Sibiu, unde şi-a petrecut şi copi-
lă ria. Viața creştină exemplară a părin-
ților şi experiențele personale au 
de ter minat-o să-şi consacre viața lui 
Dumnezeu prin botez, în iulie 1946. 

În timpul anilor petrecuți în Mediaş, 
l-a cunoscut pe tânărul pastor-asistent 
Jonann Maurer, viitorul ei soț. Cununia 
a avut loc în ziua de 29 iulie 1956. Îm-
preună s-au dedicat vieții şi activității 
pastorale. Aceasta a însemnat renunțări, 
sacrificii, o casă ospitalieră şi o inimă 
des chisă față de oameni. Membrii bise-
ri cii din Sighişoara nu vor uita niciodată 
faptul că soţii Maurer au renunțat la 
lo cuința lor în favoarea bisericii, pentru 
a ocupa imobilul întunecos şi umed din 
strada Andrei Mureşan, care fusese casa 
de rugăciune a bisericii de până atunci. 

În timpul anilor petrecuți în Târnă-
veni, s-au născut cei doi copii: Gabriel 
şi Doris. Din Sighişoara s-au mutat în 
districtele din Câmpia Turzii şi apoi Baia 
Mare. În perioada 1986-1988, familia s-a 
mutat în Germania, la Stuttgart, unde 
sora Johanna şi-a petrecut res tul vieții. 
S-a integrat repede în viața co munității, 
câştigându-şi multe prie tene, pentru 

care a fost o binecuvântată sursă de 
încurajare spirituală. 

În sufletul ei a păstrat mereu dorul 
după comunitatea din Noul Săsesc şi sa-
tul natal. Asemenea patriarhului Iacov, 
ultima ei dorință a fost aceea de a fi 
în mormântată în glia străbună. 

Înmormântarea a avut loc pe 28 
august 2011, în Noul Săsesc, în prezența 
soțului, a copiilor (Gabriel Maurer, secre-
tarul Diviziunii Euro-Africa, şi Doris), 
a multor rude, prieteni, cunoscuți şi 
a membrilor Bisericii Adventiste. Ser-
viciul religios a fost oficiat de pasto rii 
Lucian Cristescu, preşedintele Con fe-
rinței Transilvania de Sud, şi Emilian 
Niculescu, asistați de Horea Tămăşan, 
trezorier, şi Claudiu Mihanoş, pastorul 
districtului.

u La odihnă     Rosalia Szabo
„Pe această cale, 

anunț cu tris tețe faptul 
că, pe 15 august 2011, 
soția mea, Rosalia Szabo, 
a încetat din viață. S-a 
născut în satul Viile 
Tecii, jud. Bistrița-Nă -
săud, pe data de 7 ia    - 
nu arie 1921. Am în tâlnit-o pe Rosalia 
în anul 1946, eu fiind col por tor în acea 
regiune. Când am cunos cut-o, era vă-
duvă şi ma mă a doi copii, soțul ei mu-
rind în război. Pe 20 mai 1950, ne-am 
căsătorit, iar în anul 1951 s-a mai adău-
gat familiei noastre o fetiță, Hilda.

În anul 1954, am plecat la Seminarul 
Teologic din Bucureşti, iar în anul 1958  
am fost angajat la Timişoara ca pastor-
ajutor. După 4 ani de activitate în Timi-
şoara, m-am mutat la Craiova. Acolo am 
activat timp de 8 ani, iar în anul 1972 
am fost transferat la Petroşani. În ultima 
parte a activității, am lucrat în districtul 
Bistrița. După pensionare, ne-am stabilit 
în Germania, oraşul Ludwigsburg.

În toată lucrarea pastorală, soția mea, 
Rosalia, mi-a stat alături, constitu ind 
un sprijin prețios în momentele dificile. 
A fost o soție credincioasă şi harnică, 
gata de orice sacrificiu pentru cauza 
Domnului. Pot spune că ceea ce sunt 
astăzi îi datorez soției mele.

Deşi acum durerea despărțirii este  
mare, inima mea tânjeşte după clipa  
în care ne vom întâlni din nou, în zi ua  
învierii, după cum ne-a făgăduit 
Domnul.”

Uitaţi-vă pe Curier ca să cunoaşteţi…  vremurile!



Dragi copii, este un lucru cunoscut de toată lumea 
că părinţii îi învaţă pe copii şi că oamenii mari 
îi învaţă pe cei mici, ca voi. Sunt însă câteva 

exemple în Biblie în care se întâmplă invers, adică cei 
mici, copiii, îi învaţă pe cei mari. Vă aduceţi aminte de 
povestea fetiţei care slujea lui Naaman şi care l-a învăţat 
pe acesta despre adevăratul Dumnezeu? Sau despre cum 
Domnul Isus, copil fiind, îi învăţa pe preoţi în Templu? 

Însă acum aş vrea să vă spun o poveste mult mai 
recentă, o poveste despre o fetiţă şi un băieţel... şi despre 
cum aceşti copii şi-au învăţat familiile să păzească o 
poruncă a lui Dumnezeu. 

Băiatul se numea Ionel, iar fetiţa Mariana. Printr-o 
întâmplare nefericită, părinţii Marianei îşi pierduseră 
casa. Neavând unde să lo-
cuiască, domnul şi doamna 
Stowell (părinţii Marianei) 
au început să caute aju tor 
la prieteni. Astfel că, au-
zind de această problemă, 
familia Andrews (părinţii 
lui Ionel) a decis să-i pri-
mească în casa lor mare. 
În cel mai scurt timp, co-
piii au devenit prieteni, 
fiind împreună la mai 
toate activităţile. 

Într-o zi, Mariana a 
găsit o broşură şi a început 
să o citească. Pe măsură ce 
dădea paginile, ea a aflat 
despre ziua de odihnă pe 
care Dumnezeu le-a spus oamenilor să o păzească, ziua a 
şaptea, sâmbăta. Fiind foarte mirată, a citit din nou cartea 
împreună cu fratele ei, Oswald. Au citit şi în Biblie şi au 
aflat că, într-adevăr, Dumnezeu a spus: „Să lucrezi şase 
zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci 
nicio lucrare în ea…” (Exodul 20:9,10).

Cei doi fraţi s-au hotărât să păzească prima zi de 
sâm bătă care va veni ca Sabat al Domnului. Zis şi făcut. 
Sâmbătă seara şi duminică, cei doi copii erau foarte feri-
ciţi. Însă luni, ei s-au gândit să-i spună şi lui Ionel despre 
descoperirea lor. Împreună au reluat subiectul cărţii. 
A fost rândul lui Ionel să fie foarte mirat şi surprins de 
descoperirea făcută. Imediat, el s-a gândit la părinţi.

– Voi aţi spus părinţilor despre asta? i-a întrebat Ionel 
pe cei doi fraţi. 

– Nu, nu le-am spus. Dar noi doi am păzit deja Sa-
batul trecut aşa cum scrie în Biblie… iar acum ştii şi tu 
despre asta!

descoperirea unor copii
Fiind un băiat înţelept şi dându-şi seama de impor-

tanţa descoperirii lor, Ionel spuse: 
– Trebuie să le arătăm şi părinţilor, imediat!
Familia Andrews a ascultat cu atenţie vestea cea nouă. 

Au cercetat şi, în curând, şi-au dat seama că acela era 
adevărul. Următorul pas a fost să prezinte această veste 
şi familiei Stowell, părinţii Marianei şi ai lui Oswald. 
Dumnezeu a lucrat şi la inima acestora şi, astfel, cele 
două familii aşteptau şi numărau acum cu nerăbdare 
zilele săptămânii: „luni, marţi, miercuri, joi, vineri… Să 
ne pregătim! Vine Sabatul!”

Aceasta este, pe scurt, istoria descoperirii Sabatului şi 
începerea păzirii lui în viaţa celor două familii, Andrews 
şi Stowell. Crescând mare, Ionel (pe numele lui englezesc 

John Nevins Andrews) 
a fost binecuvântat de  
Dumnezeu şi a ajuns 
pri mul misionar ad-
ventist de ziua a şaptea 
trimis de Conferinţa 
Ge nerală în Europa. De 
asemenea, el a învăţat 
mult la şcoală şi astfel 
reuşea să citească 
Biblia în şapte limbi, 
a învăţat pe dinafară 
întreg Noul Testament, 
toate acestea pentru că 
Îl iubea pe Dumnezeu 
şi încerca să facă 
tot ce afla că îi cere 
Dumnezeu.   

Copii, rugaţi-vă lui Dumnezeu ca, deşi sunteţi mici, El 
să vă descopere voia Lui, aşa cum le-a descoperit copiilor 
din povestirea de mai sus sau aşa cum îi vorbea şi îi des-
co perea planul Său micuţului Samuel!

Şi, copii, după ce veţi şti ce aşteaptă Dumnezeu de la  
voi, să aveţi curajul să faceţi acele lucruri şi să le spuneţi  
şi altora despre ele: fraţilor şi surorilor voastre, prie te-
nilor de joacă şi mai ales părinţilor! 

Părinţi, „şi copiii mici pot să fie creştini şi să aibă o 
experienţă potrivită cu vârsta lor. Este adevărat şi azi 
faptul că cei mai receptivi la învăţăturile Evangheliei sunt 
copiii. Inima lor este deschisă faţă de influenţele divine şi 
este în stare să reţină învăţăturile primite.”1 n

Camelia Ghejan este învăţătoare
 la Şcoala „Mihai Ionescu”, Bucureşti.

1  Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pag. 515, ed. electronică.
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A 
le vorbi adventiştilor despre Sabat pare ceva ino-
portun. Poate chiar ofensator: „Ne predici nouă, 
adventiştilor de ziua a şaptea, despre ziua a şap-

tea?” Şi totuşi, lucrurile nu stau chiar aşa. Îmi imagi nez 
ziua Sabatului ca pe un triaj de cale ferată – locul unde se 
intersectează o mulţime de magistrale ale vieţii noastre de 
creştini. Trenurile goale sau pline vin din anumite direcţii 
şi pleacă în alte direcţii. Interesant de notat este faptul că 
toate aceste mişcări nu sunt determinate în fond de o zi 
anume – de această dată, ziua a şaptea – ci de o Persoană 
infinit de importantă: „Căci Fiul omului este Domn chiar 
şi al Sabatului” (Marcu 2:28).

Întrebarea „Iubesc sau nu Sabatul?” este de fapt „Îl 
iubesc sau nu pe Domnul Isus?”. Dacă măcar o da tă am 
trecut pe la Golgota, atunci nici nu mai stau pe gânduri. 
De dragul Mântuitorului iubesc şi Sabatul Său şi tot ce 
este legat de El. Pentru că un creştin care negociază cu 
Acela care S-a răstignit pentru el are nevoie urgentă de  
un pelerinaj la Dealul Căpăţânii. 

Să adăugăm şi faptul că Sabatul este materia exa me-
nului final: „Sabatul va constitui proba cea mare a cre-
dincioşiei, căci el este adevărul pus în discuţie în mod 
deosebit. Când va fi adusă încercarea finală asupra oame-
nilor, se va trage linia de deosebire dintre aceia care Îl 
slu jesc pe Dumnezeu şi aceia care nu-L slujesc. În timp  
ce păzirea sabatului fals, pentru a asculta de legea 
statului, contrară poruncii a patra, va fi o recunoaştere 
făţişă a apartenenţei la o putere care este în opoziţie cu  
Dumnezeu, păzirea Sabatului adevărat, în ascultare de  
Legea lui Dumnezeu, este o dovadă de credincioşie faţă  
de Creator. Pe când o categorie, care primeşte semnul 
supunerii faţă de puterile pământeşti, primeşte semnul 
fiarei, cealaltă, alegând semnul supunerii faţă de auto-
ritatea divină, primeşte sigiliul lui Dumnezeu” (Tragedia 
veacurilor, pag. 605).

Nu este de mirare că drumul redeşteptării trece fără 
ocolire prin teritoriul sacru al Sabatului. Sabatul nu este 
weekend, adică timpul liber de la sfârşitul săptămânii, ci 
timpul plin de prezenţa Făcătorului şi Răscumpărătorului 
nostru. În lumina care curge de la tronul universului, 
fie care detaliu legat de ziua de închinare este important. 
Niciodată, dar mai ales acum, nu este bine să mergem 
„după ureche” sau după normele culturale contemporane, 
chiar dacă avem tendinţa de a le boteza, pentru a le face 
loc în biserică.

„Dumnezeu este foarte dezonorat de cei care nu 
păzesc Sabatul potrivit poruncii, atât în literă, cât şi în 
spirit. El ne cheamă la o reformă în păzirea Sabatului” 
(Sfaturi pentru biserică, pag. 263).

 „Nu toţi oamenii noştri sunt atât de atenţi cât ar 
trebui să fie cu privire la păzirea Sabatului. Dumnezeu 
să-i ajute să facă o reformă” (Sfaturi pentru sănătate, 
pag. 491).

„Este nevoie de o reformă a Sabatului între noi, cei 
care mărturisim că păzim ziua sfântă de odihnă lăsată 
de Dumnezeu. Unii discută problemele lor de afaceri şi 
fac planuri în Sabat, iar Dumnezeu priveşte acest fapt 
ca şi cum ei s-ar fi angajat în afacerile propriu-zise” 
(Evanghelizare, pag. 245).

Prin profetul Isaia, Domnul Sabatului ne cheamă să 
fim restauratorii credinţei originale (Isaia 58:12-14). Pana 
inspirată ne-a lăsat un tablou al reformatorilor zilelor de  
pe urmă, în care ne putem regăsi fiecare. Hai deţi să ur-
mă rim cu atenţie:

 „La vremea sfârşitului, orice instituţie divină va fi 
re s tabilită. Spărtura făcută în Lege, atunci când Saba-
tul a fost schimbat de om, urmează să fie reparată. Ră-
măşiţa 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 creaţiei, o adu ce re- 
aminte permanentă a puterii lui Dumnezeu. În cu vinte  
distincte şi lămurite, ei trebuie să prezinte nevoia as-
cul tării de toate poruncile Decalogului. Constrânşi de 
dragostea lui Hristos, ei trebuie să colaboreze cu El la 
reclădirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie dregătorii 
spărturii, cei care repară drumurile şi fac ţara cu putinţă 
de locuit” (Profeţi şi regi, pag. 678).

La final, o lăsăm tot pe sora White să-şi descarce pova-
ra inimii: „Simt o dorinţă intensă ca aceia care păzesc 
Sa ba tul Domnului să păşească în faţă ca reformatori, ca 
un po por care are cele mai sacre adevăruri încredinţate 
vreo dată muritorilor. (...) Ei trebuie să stea în faţa lumii 
în drep tate şi sinceritate, arătând ceea ce a făcut adevărul 
pentru ei. Astfel, ei nu vor mărturisi doar că au o lumină 
specială cu privire la pericolele care vin asupra lumii, ci 
vor da o mărturie vie, prin consistenţa vieţilor lor, despre 
puterea harului salvator” (General Conference Bulletin, 
25 apr. 1901). n Teodor Huţanu este preşedintele Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
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„Noi ştim că binecuvântarea lui Dumnezeu 
nu poate veni asupra acestei biserici până 
când nu va exista o reformă în acest punct 
important [Sabatul]. Cei care ocupă poziţii de 
răspundere ar trebui să fie atenţi ca exemplul 
şi cuvintele lor să fie de aşa natură încât să-i 
conducă pe oameni la concepţii şi practici 
corecte. Ei ar trebui să se asigure că în niciun 
fel nu micşorează cerinţele lui Dumnezeu.” –

Ellen White

Din perspectivă divină, Sabatul îl invită pe 
credincios să-şi reîn noiască legă mântul cu 
Dumnezeu prin încetarea activităţilor zil ni-
ce pentru a se închina lui Dumnezeu mai 
liber şi deplin. Din perspectivă uma nă, Saba-
tul îl cheamă pe credincios să săr bătorească 
iubirea crea toare şi răs cum pă rătoare a lui 
Dumnezeu, prin ma nifestarea milei şi preo-
cupării faţă de alţii.
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