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# Spune-mi Doamne, ai Tu o anumită zi de odihnă
pentru urmaşii Tăi ?
R: 'Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca să o sfinţeşti'.
Ieşirea 20:8
# Dar care zi este ziua Domnului din cele şapte ale
săptămânii?
R: 'Iar ziua a şaptea este odihna Domnului
Dumnezeului tău.' Ieşirea 20:10
# Care zi, după socoteala noastră, este ziua a şaptea ,
Sâmbăta sau Duminica ?
R: 'Şi după ce a trecut ziua sâmbetei , Maria
Magdalena, Maria , mama lui Iacov, şi Solomea au
cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-dedimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminica) pe
când răsărea soarele, au venit la mormânt.' Marcu
16:1,2
Notă: Dacă duminica este prima zi a săptămânii, avem
următoarea succesiune:
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din care rezultă evident că ziua a şaptea este Sâmbăta !
# Dar Doamne, n-ai desfIinţat Tu Legea în care se
cuprinde şi porunca cu privire la ţinerea Sâmbetei?
R: 'Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau
prorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc'. Matei
5:17
# Dar nu ai schimbat Tu una din porunci, astfel ca şi
urmaşii Tăi să ţină o altă zi în locul zilei a şaptea?
R: 'Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi
pământul, o iotă din lege nu va trece, până ce se vor
face toate'. Matei 5:18
# Dar Doamne, nu cumva Sâmbăta este o zi evreiască?
Nu este ziua a şaptea Sabatul evreilor ?
R: 'Sâmbăta a fost făcută pentru om ... ' Marcu2:27
(Sabatul a fost făcut şi dat omului cu 1500 de ani
înainte de a exista vreun evreu, la creaţiune - Facerea
2:2,3)
# Unii mi-au spus că după răstignirea Ta urmaşii Tăi
n-au mai ţinut sâmbăta. Este adevărat ?
R: 'Şi ziua aceea era vineri şi se lumina spre sâmbătă.
Şi urmându-L femeile, care veniseră cu El din Galilea,
au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. Şi
întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar
sâmbăta s-au odihnit, după Lege'. Luca 23:54-56
# Dar nu s-a odihnit sfântul apostol Pavel cu primii
creştini Duminica în cinstea învierii ? Care era
obiceiul său cu privire la ziua de închinare ?
R: 'Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei

sâmbete le-a grăit din Scripturi.' Fapte17:2
# Şi cu cei convertiţi dintre neamuri s-a întâlnit el
Sâmbăta? Poate că s-a întălnit cu iudei Sâmbăta şi cu
grecii Duminica.
R: 'Şi ieşind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau
neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască
cuvintele acestea'. Fapte 13:42
¤ În Noul Testament există nu mai puţin de 59 de
referinţe despre Sabat. Cartea Faptelor Apostolilor
menţionează 84 de Sâmbete în care sfântul apostol
Pavel şi tovarăşii săi de lucru au ţinut servicii
religioase!
# Atunci de ce sunt atât de mulţi oameni care ţin
Duminica în loc de Sâmbăta ? Dacă Biblia porunceşte
ţinerea Sâmbetei, cum şi prin cine a fost introdusă în
creştinism ţinerea Duminicii ?
R: 'Şi cornul cel mic (vezi versetele 8 şi 24 din acelaşi
capitol) va grăi cuvinte de defăimare înpotriva Celui
Prea Înalt şi va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt , şi îşi
va pune în gînd să schimbe sărbătorile şi legea...'
Daniel 7:25
# Cine este acest corn mic care a schimbat Legea?
R: Am să întreb pe Stephan Keenan, un preot catolic :
Biserica dumneavoastră crede că ar putea să schimbe
Legea lui Dumnezeu ?
'Dacă n-ar fi avut o aşa putere, ea n-ar fi putut face ce
aproape toţi credincioşii moderni aprobă , şi anume nar fi putut înlocui ţinerea Sâmbetei, ziua a şaptea a
săptămînii, cu ţinerea Duminicii, care este ziua întîi a
săptămînii - schimbare pentru care nu există nici un
temei scripturistic'. Catehismul Doctrinal, pag.147.
# Când s-a făcut această schimbare?
R: 'Noi ţinem duminica în locul sâmbetei pentrucă
biserica romano-catolică, în Sinodul de la Laodiceea a
transferat solemnitatea zilei de odihnă de la sâmbătă la
duminică'. Catehismul convertiţilor, p.50 (acest
catehism a primit binecuvântarea papei în 1910).
# Predicatorii protestanţi şi cei ortodocşi sunt de acord
cu aceasta?
Congregaţionalismul: 'Este cu totul clar că oricât de
riguros şi devotat am respecta noi duminica, noi nu
ţinem Sabatul!' Dr.R.W. Dale în Commandments,
p.106
Metodistul: 'În limba ebraică Sabat înseamnă odihnă şi
este ziua a şaptea a săptămînii şi trebuie s-o spunem
fără ocol că nu este nici o lege în Noul Testament cu
privire la ziua întâi. Bucks Theological Dictionary
Baptistul: 'A fost şi este o poruncă de a sfinţi ziua
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Sabatului, dar acea zi de Sabat nu era duminica. Dar se
va spune pe nerăsuflate şi cu oarecare înfăţişare de
triumf, că Sabatul a fost transferat din ziua a şaptea în
ziua întâi a săptămânii, cu toate îndatoririle, privilegile
şi sancţiunile sale. Dorind cu ardoare informaţie cu
privire la acest subiect, pe care l-am studiat ani de zile,
întreb: unde poate fi găsit raportul unei astfel de
tranziţii? Nu în Noul Testament, absolut nu... Ştiu
precis că duminica n-a existat în practica creştină a
Bisericii primare ... Din păcate ea a ajuns stigmatizată
cu semnul păgânismului şi botezată cu numele zeului
soare, când a fost adoptată şi sanctificată de către
apostazia papală şi lăsată ca moştenire
protestantismului. Dr E.T.Hiscox, autorul Manualului
Baptist
Otodoxul: 'Ca zi a Domnului, evreii au ţinut şi ţin şi
astăzi Sâmbăta... Catehismul creştinului ortodox, de
Irineu, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, 1990
'Sâmbăta s-a celebrat, întrucât priveşte ca lege morală
şi în secolele primitive ale creştinismului'. Liturgia
Bisericii ortodoxe, de Ieromonahul Gabriel Râşcanu,
1876
'Ziua în care creştinii săvârşeau cultul lor religios , la
început era sâmbăta'. Istoria bisericească, de Arhiereul
Calist I.Botoşăneanu şi protoprezbiterul Simion
Popescu, 1903
# Atunci ce să fac ? Să păzesc Sabatul poruncii lui
Dumnezeu sau duminica pusă de oameni ?
R: 'Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât
de oameni'. Fapte 5:29
# Doamne, dar ce părere ai Tu despre păzirea
Duminicii?
R: 'Şi zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce
sunt porunci ale oamenilor'. Matei 15:9
# Dar milioane de oameni care ţin Duminica, să fie
oare greşiţi?
R: 'Intraţi pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi
lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care
o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care
duce la viaţă şi puţin sunt cei care o află'. Matei
7:13,14
# Dar eu Te cunosc şi ştiu că n-ai să mă osândeşti din
cauză că nu respect Sabatul.
R: 'Cel ce zice : L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu
le păzeşte, mincinos este şi în el adevărul nu se află.
1Ioan 2:4
# Dar nu este de ajuns că eu Te iubesc şi trăiesc după
Legea dragostei ?
R: 'De mă iubiţi păziţi poruncile mele' . Ioan 14:15
# Ei bine, părerea mea este că dacă ţin o zi din şapt,e
indiferent care, este foarte bine.
R: 'Multe căi i se par omului bune, dar la capătul lor
încep căile morţii'. Pilde 16:25
# Dar eu mă rog!
R: 'Cel ce îşi opreşte urechea de la ascultarea legii,
chiar rugăciunea lui este o urâciune'. Pilde 28:9
# Da, înţeleg că Sabatul este adevărat, dar dacă eu
închid afacerile mele aş avea de suferit. Nu voi mai

prospera.
R: 'Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă
dacă-şi pierde sufletul?' Marcu 8:36
# Ei bine, întrucât mă priveşte pe mine, nu mă
îngrijorez; dar ce fac cu familia ? N-ar fi mai bine să
lucrez în Sabat, decât să-mi moară familia de foame ?
R: 'Ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de
ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă'.
Matei 6:32,33
# Prietenii mei vor râde şi mă vor batjocori...
R: 'Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este
împărăţia cerurilor'. Matei 5:10
# Mă tem că nu voi fi în stare să suport toate aceste
încercări. Sunt prea slab.
R: 'Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se
desăvârşeşte în slăbiciune'. 2 Corinteni 12:9
# Teoretic mi se pare clar totul, totuşi, este atât de grav
că nu ascult această poruncă cu privire la Sabat?
R: 'Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cel
ce se leapădă de voi de Mine se leapădă; iar cel ce se
leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe
Mine' (Dumnezeu Tatăl) Luca 10:16
¤ Atunci când respingi lumina care vine de la
Dumnezeu , nu respingem doar un adevăr , respingem
pe Dumnezeu Însuşi şi pe Fiul Său Iisus Hristos,
pentru că Iisus este Domnul Sabatului. Ferice de noi
dacă nu vom face aceasta.
# Atunci, Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer aşa
şi pe pământ . Cu ajutorul Tău voi ţine şi eu Sabatul
zilei a şaptea !
R: 'Harul lui
Dumnezeu să fie
cu toţi cei care
iubesc pe
Domnul nostru
Iisus Hristos
întru curăţie'.
Efeseni 6:24
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