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Păzirea celor zece porunci din iubire

Isus a împărţit Legea celor zece porunci în două mari părţi:  iubirea 
faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele. Prima parte cuprinde 
primele patru porunci din Lege, adică începe cu prima poruncă din 
Decalog şi sfârşeşte cu porunca a patra inclusiv — în care este vorba 
despre serbarea zilei a şaptea ca zi de sărbătoare şi repaus săptămânal. 
Partea a doua cuprinde cele şase porunci referitoare la aproapele nostru, 
începând cu porunca a cincea şi terminând cu porunca a zecea.

Domnul ne-a învăţat că păzirea Legii celor zece porunci trebuie 
să aibă la bază iubirea, nu frica sau constrângerea; iubirea faţă de 
Dumnezeu, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul; iubirea 
faţă de aproapele nostru, aşa cum ne iubim pe noi înşine. Numai aşa 
putem împlini Legea.

Dumnezeu Tatăl ne-a iubit prin Fiul Său pe care L-a dat ca jertfă 
pentru noi, oamenii păcătoşi, pentru ca oricine care crede în El să nu 
piară ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16).

Domnul Isus ne-a iubit şi S-a jertfit pentru noi. Atât Dumnezeu Tatăl 
cât şi Dumnezeu Fiul (Isus Hristos) aşteaptă iubire din partea noastră. De 
aceea Domnul Isus ne-a dat porunca iubirii. (Ioan 13:34–35). Iubirea se 
poate dovedi doar păzind poruncile Lui. (Ioan 14:15–21).

Domnul a spus: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în 
dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi 
rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10).

Domnul Isus ne-a învăţat cum să-L iubim pe Dumnezeu prin 
ţinerea poruncilor Lui, în modul în care le-a ţinut El.

Iată câteva citate din Sfânta Evanghelie din care vom vedea că Isus 
a respectat sâmbăta, ca zi de sărbătoare săptămânală.

Isus a ţinut ziua a şaptea, sâmbăta

În Sfânta Evanghelie după Luca citim: „A venit în Nazaret, unde 
fusese crescut; şi după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. 
S-a sculat să citească, şi I s-a dat cartea profetului Isaia. Când a deschis-o, a 
dat peste locul unde era scris: ‘Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă 
M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei 
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Isus, cel mai bun exemplu în ţinerea Sabatului

Domnul Isus ne-a dat cel mai bun exemplu de respectare a zilei a 
şaptea ca zi sfântă de Sabat. În tot timpul vieţii Sale, cât a stat împreună 
cu oamenii pe pământ, a ţinut ca zi de sărbătoare sâmbăta. Mergând în 
mijlocul lumii suferinde din cauza păcatului, în adunările de la Templu 
sau Sinagogă, Domnul aducea mari binecuvântări acelora care vorbeau 
împreună cu El în ziua Sa cea sfântă. Învăţăturile Lui divine, precum 
şi vindecările făcute aduceau pace, bucurie şi fericire celor adunaţi. 
Vestea despre El s-a răspândit repede în toate părţile. Mulţimi de suflete, 
bărbaţi, femei şi chiar copii veneau de la mari distanţe să-L vadă, să -L 
audă şi să fie vindecaţi. 

Zilele sfinte de Sabat petrecute împreună cu Domnul pe vremea 
aceea au fost cele mai mari zile de sărbătoare petrecute vreodată de 
oameni în decursul veacurilor. Cei care veneau în contact cu El prin 
credinţă, se înapoiau acasă plini de bucurie, fiind vindecaţi şi întăriţi 
la spirit, suflet şi corp. 

Numai cărturarii, fariseii, bătrânii Iudeilor şi preoţii de pe timpul 
acela nu erau mulţumiţi de El! Şi aceasta pentru că mulţimea venea la 
Domnul, şi ascultându-L cum vorbeşte, Îi sorbea cuvintele de pe buze, 
pentru că El vorbea cu putere, nu cum învăţau cărturarii şi fariseii. (Matei 
7:28–29; 13:53–58; Marcu 1:22–28; 6:1–6). Sinagogile lor rămâneau 
goale. Lumea întreba, se interesa şi mergea acolo unde afla că este Isus.

Cărturarii, fariseii şi preoţii, văzând că norodul îi părăseşte 
ducându-se după El, au căutat să-L învinuiască şi să-L discrediteze în 
faţa oamenilor. Printre multe alte învinuiri pe care I le aduceau, era şi 
minciuna conform căreia Isus ar călca ziua Sabatului prin aceea că face 
vindecări în această zi. După părerile strâmte ale acestor făţarnici, Isus 
călca Sabatul, pentru că nu Se ţinea strict de învăţăturile şi prescripţiile 
lor înguste.

Cărturarii şi fariseii făcuseră o mulţime de reguli inutile ce urmau 
să fie respectate în Sabat. Astfel: nimeni nu trebuia să meargă în Sabat o 
distanţă mai mare decât cea prescrisă de ei. Nimeni nu avea voie să poarte 
veştminte prinse cu vreun ac, căci aşa ceva ar fi constituit purtarea unor 
poveri. Dacă s-ar fi întâmplat să le scape jos din mână vreun obiect cât 
de mic, nu trebuia să se plece ca să-l ridice, căci aceasta era considerată 
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Isus - Domnul Sabatului

Cu o anumită ocazie, Isus a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om, 
iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al 
Sabatului.” Marcu 2:27–28. Prin aceste cuvinte, Domnul adevereşte 
că ziua a şaptea a fost făcută pentru om, deci pentru întreaga omenire. 
Ceva mai mult,  Domnul S-a autointitulat asfel: „Drept aceea, Domnul 
este Fiul omului şi al Sâmbetei”. (Traducerea Sinodală 1914). „Astfel că 
Fiul omului este Domn şi al Sâmbetei.” (Traducerea de preoţii profesori 
V. Radu şi Gala Galaction, 1938).

Domnul Isus a spus că ziua a şaptea avea să rămână sărbătoare 
săptămânală pentru ucenicii Săi credincioşi chiar şi după moartea, învierea 
şi înălţarea Sa la ceruri. Vorbindu-le despre distrugerea Ierusalimului 
care urma să vină ca pedeapsă a neascultării poporului Iudeu, Domnul 
i-a învăţat pe ucenicii Săi: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici 
într-o zi de Sabat”. (Matei 24:20). Profeţia făcută de Domnul cu privire 
la distrugerea Ierusalimului s-a împlinit la anul 70 după Hristos, iar 
credincioşii care s-au rugat aşa, au fost salvaţi în chip minunat.
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Valabilitatea Legii morale şi 
împlinirea legii ceremoniale prin 

moartea Domnului Hristos
Legea morală a celor zece porunci a fost imprimată de Dumnezeu în min-

tea, inima şi conştiinţa omului o dată cu facerea lui. (Romani 5:3). „Păcatul este 
călcarea Legii”, zice Scriptura. (1 Ioan 3:4) Prin călcarea poruncii dumnezeieşti 
dată omului la început în Paradis, păcatul a intrat în lume, şi prin păcat a intrat 
moartea. Astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, transmiţându-se 
genetic. (Romani 5:12). În iubirea Sa faţă de lume, Dumnezeu a instituit un 
plan de mântuire pentru iertarea omului şi aducerea lui în starea fericită de la 
început, fericire pierdută prin neascultare de porunca dumnezeiască. „Sămânţa 
femeii avea să zdrobească capul şarpelui (diavolul)” (Genesa 3:15).

Oamenii au început să clădească altare de jertfă la poarta Paradisului.  
Un miel nevinovat trebuia sacrificat, murind în locul omului păcătos. Mielul 
de jertfă al credinciosului Abel preînchipuia pe Mielul lui Dumnezeu, Isus 
Hristos, care avea să ridice păcatul lumii.” (Genesa 4:1–7; Ioan 1:29, 36).

Pentru a face cât mai bine de cunoscut ce înseamnă păcatul, Dum-
nezeu Şi-a descoperit voinţa Sa faţă de lumea căzută prin Legea morală a 
celor zece porunci sfinte, Lege scrisă cu însuşi degetul Său pe două table 
de piatră. (Exodul 31:18; 20:2–17). „Domnul a voit pentru dreptatea Lui, 
să vestească o Lege mare şi minunată!” (Isaia 42:21).

Cele două table de piatră pe care Dumnezeu a scris cele zece porunci 
au fost păstrate într-o ladă numită chivot, aşezat în Templul Domnului în 
locul numit „Prea sfânt”. (Evrei 9:1–5; Exodul 25:16–22).

Pentru curăţirea şi iertarea fărădelegilor şi păcatelor săvârşite prin călcarea 
Legii sfinte, Dumnezeu a dat instrucţiuni lui Moise pentru întocmirea unei 
alte legi, numită în Scriptură şi „legea lui Moise”. Legea aceasta era o lege 
ceremonială, care era deosebită de Legea morală a celor zece porunci. Ea 
a fost scrisă de Moise prin inspiraţie divină şi cuprindea în sine mai multe 
legi şi porunci ceremoniale, care aveau un caracter temporar, fiind numai 
un simbol până la venirea lui Mesia, Isus Hristos. Ea cuprindea:

1. Legea jertfelor pentru păcate, legea arderilor de tot, legea darului de 
mâncare, legea jertfei de ispăşire, legea jertfei pentru vină, legea jertfei de 
mulţumire, etc. (Aceste legi sunt descrise în Leviticul cap. 6 şi 7). Jertfele 
se aduceau din animale şi păsări curate; unele erau jertfe de mâncare şi de 
băutură. (Leviticul 1–5).
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Ziua de odihnă serbată de apostoli 
şi de primii creştini după învierea 

Domnului Hristos

Care a fost adevărata zi de sărbătoare săptămânală ţinută de sfinţii 
apostoli ai Domnului Hristos şi de primii credincioşi ai Bisericii creştine, 
după învierea şi înălţarea la ceruri a Domnului Hristos? Oare au păstrat 
ei în continuare ca zi de sărbătoare tot ziua a şaptea, potrivit exemplului 
oferit de Domnul Hristos, când a fost cu ei? Iată câteva întrebări vitale de 
înţelesul cărora depinde mântuirea şi fericirea noastră.

Adevărul despre ziua de sărbătoare săptămânală ţinută de către sfinţii 
apostoli şi primii credincioşi din Biserica creştină apostolică, îl găsim chiar 
în scrierile sfinţilor apostoli care,  împreună cu cele patru Evanghelii formează 
Sfânta Scriptură a Noului Testament. Bunul Dumnezeu a avut grijă ca, prin 
inspiraţia şi călăuzirea Duhului Sfânt, să posedăm astăzi scrierile lor sfinte, 
astfel încât oricine care doreşte să afle adevărul mântuitor, îl poate afla prin 
cercetarea Sfintelor Scripturi.

În legătură cu cele patru Evanghelii se găseşte cartea „Faptele Apostoli-
lor” în care se cuprinde viaţa, credinţa şi faptele apostolilor. Cartea aceasta 
a fost scrisă de evanghelistul Luca pe la anii 60 d. Hr. El s-a informat 
amănunţit şi cu atenţie de la sfinţii apostoli care au fost contemporani 
cu Domnul despre viaţa, învăţăturile şi faptele lui Hristos, descriindu-le 
apoi în Evanghelia sa. (Luca 1:1–4; Faptele Apostolilor 1:1–2). Luca a fost 
tovarăşul de lucru al sfântului şi marelui apostol al neamurilor — Pavel — 
însoţindu-l în călătoriile sale misionare. (Coloseni 4:14; 2 Timotei 4:11). 
Tot el a urmărit îndeaproape viaţa şi faptele sfinţilor apostoli, descriindu-le 
în cartea „Faptele Apostolilor”, din care vom cita câteva exemple.

Sfinţii apostoli şi primii creştini au ţinut ca sărbă-
toare ziua a şaptea — Sâmbăta 

În Antiohia din Pisidia
„Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia din Pafos, şi s-au dus la Perga în 

Pamfilia. Ioan s-a despărţit de ei, şi s-a întors la Ierusalim.
Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns în Antiohia din 

Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. După citi-
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Cultul şi sărbătorile păgâne 
în timpul profeţilor din 

vechime
Păcatul a provocat o despărţire între om şi Dumnezeu. Prin 

înmulţire, oamenii s-au împărţit în două clase: credincioşi şi 
necredincioşi; ascultători şi neascultători de Dumnezeu. Dumnezeu a 
avut întotdeauna slujitorii Lui care au oferit  o bună mărturie în lume 
despre Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre mute exemple de credincioşi: 
Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi cei doisprezece fii ai lui (din 
care au ieşit cele 12 seminţii ale lui Israel), Moise —  conducătorul 
poporului Israel din Egipt spre Canaan, şi toţi profeţii din vechime, 
bărbaţi sfinţi care au trăit în strânsă legătură cu Dumnezeu. Din când 
în când, Dumnezeu Şi-a descoperit voinţa şi dorinţa Sa faţă de lume 
prin ei. Scrierile lor formează Sfânta Scriptură a Vechiului Testament.

Neamurile păgâne care n-au cunoscut pe viul şi adevăratul 
Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al pământului, s-au închinat şi au 
slujit naturii, soarelui, lunii şi stelelor. Şi-au făcut ei singuri dumnezei, 
închinându-se la zei şi zeiţe. S-au închinat la idoli, chipuri cioplite din 
lemn sau piatră. Au clădit altare în cinstea soarelui, lunii şi stelelor 
şi în cinstea zeilor şi idolilor cărora le aduceau jertfe. Aveau preoţi şi 
slujitori consacraţi cultului lor idolatru. Aveau diferite zile de sărbătoare 
consacrate soarelui şi zeilor, zile pe care le petreceau cu mâncări, lăutari, 
veselie, jocuri, baluri şi chiar cu orgii şi desfrânări.

Închinarea la idoli şi la zei se făcea prin aducerea de tămâie şi jertfe la 
picioarele lor, îşi plecau faţa până la pământ înaintea lor, îngenunchiau, 
se rugau, tămâiau şi sărutau idolii.

Dreptul şi credinciosul Iov scrie în cartea sa despre nelegiuirea unor 
oameni de pe vremea aceea, care trimiteau săruturi lunii şi soarelui în 
semn de închinare printr-un semn făcut cu mâna, prin aducerea ei la 
gură. (Iov 31:26–28). Deasemenea, în cartea lui Ezechia se vorbeşte 
despre nelegiuirea unor oameni care stăteau la uşa templului Domnului 
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Înlocuirea zilei Domnului, 
sâmbăta, cu ziua soarelui

Studiind Sfânta Scriptură (singura regulă infailibilă în ce priveşte 
dreptarul credinţei creştine), am putut vedea că adevărata zi de 
sărbătoare săptămânală instituită, aleasă, binecuvântată şi sfinţită de 
Dumnezeu de la Creaţiune, şi respectată ca zi de sărbătoare de sfinţii 
profeţi, de Domnul Hristos, de sfinţii Săi apostoli după înviere şi de 
primii credincioşi creştini din Biserica creştină apostolică de la început, 
a fost ziua Domnului, ziua a şaptea a săptămânii, sâmbăta.

Cum se face însă că aşa-numitele biserici creştine din zilele noastre 
nu ţin ca sărbătoare săptămânală ziua a şaptea, sâmbăta, ci ţin duminica?

De când se serbează duminica drept zi de sărbătoare în Biserica 
creştină şi cine a instituit-o?

Dovezile despre respectarea duminicii nu se pot găsi în Sfintele 
Scripturi, aşa cum vedem că se găsesc despre ziua a şaptea, sâmbăta, 
ca zi de sărbătoare. Şi nu se găsesc pentru că nu există! Cuvântul 
„duminică”, nu stă scris nicăieri în Sfânta Scriptură. Numele acesta a 
fost dat mai târziu zilei întâi a săptămânii, ţinută de biserica romană 
ca zi de sărbătoare în onoarea soarelui (dies solis). De aceea, dovezile 
despre duminică, ca zi de sărbătoare creştină (cum pretind unii că ar 
fi), trebuie căutate în alte scrieri, nu în Sfintele Scripturi.

Din istoria bisericească aflăm că până pe la anii 300 d. Hr., credincioşii 
Bisericii creştine au avut de îndurat o mulţime de greutăţi şi suferinţe 
pentru credinţă din partea conducătorilor bisericii romane, care în acelaşi 
timp era şi Biserică de Stat în Imperiul roman. Imperatorul roman era 
totodată şi capul Bisericii („Pontifex maximus”). Imperatori, cum ar fi: Nero  
(54–68), Traian (98–117), Marcu Aureliu (161–180), Septimiu Sever 
(193–211), Deciu Traian (249 –251), Galeriu (251–253), au dat decrete 
aspre contra creştinilor de pe vremea lor. Decretele lor erau însoţite de 
sancţiuni severe contra acelora care nu se supuneau şi contraveneau 
lor. Ele prevedeau:
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Sărbători Solare
Sărbătorile păgâne erau solare, adică sărbătoreau fenomene din 

natură şi mişcările soarelui. Astfel, tocmai în toiul verii, popoarele 
nordice aveau sărbătoarea lui Donnar, zeul tunetelor, la şase săptămâni 
după solstiţiu (20 iulie). Sărbătoarea le-a fost lăsată; o are şi azi întreaga 
biserică creştină. Donnar însă a fost înlocuit cu un Sfânt, Ilie profetul. 
Ba chiar şi puterea zeului păgân, a rămas pe seama sfântului nostru. 
Donnar alerga peste nori cu carul de foc tunând şi fulgerând. Iar sfântul 
Ilie tot aşa, în credinţa poporului.” (Idem, pag. 42).

„La noi, românii, se găsesc urme din obiceiurile romane, deci 
păgâne, Lupercaliile şi Saturnaliile. La Saturnalii, se jertfea un porc, 
al cărui cap se punea la picioarele zeului, — asta e întocmai Vasilca 
noastră… Mascarea şi travestirea aşa de obişnuită la Saturnalii o avem şi 
noi în obiceiurile celor care umblă cu steaua şi cu vicleimul. Steaua e un 
obicei păgân; şi romanii şi germanii, la sărbătorile solare, în decembrie, 
închipuiau soarele ce se renaşte cu o stea, pe care o purtau prin oraşe, 
cântând lauda soarelui.” (Idem. pag. 45). „Candelele şi lumânările în 
bisericile noastre, sunt vechiul cult al focului.”  (Idem. pag. 194).

„Naşterea lui Crist, pe care o serbăm astăzi, n-a fost sărbătorită 
de creştini, nici în secolul întâi, nici în al doilea, nici în al treilea, ba 
nici chiar în al patrulea secol al religiunii ‘universale’. Numai creştinii 
din orient serbau în ziua de 25 decembrie amintirea veselă a naşterii 
lui Mithras, zeul ce simbolizează soarele, şi care în Rig-Veda, cea mai 
veche carte a arienilor, joacă rolul de „Conducător luminos al zilei”, 
pe când un alt zeu înrudit cu el, „Veruna” — care îl completează, era 
chemat mai ales ca păzitor al nopţii, pe aceeaşi cale a laptelui pe cer.

Mithras — personaj care reprezintă soarele — s-a identificat cu 
„Sol invictus” (soarele neînvins)  al Romanilor şi au fost sărbătoriţi 
împreună la 25 decembrie, în ziua naşterii lui „Sol invictus”. Constantin 
cel Mare, chiar după ce s-a creştinat, (?!) a adorat pe ‘Soarele neînvins’, 
şi aşa la creştini s-a statornicit naşterea lui Isus Hristos la 25 decembrie, 
când se sărbătorea din antichitatea cea mai adâncă la Perşi: Mithras şi 
la Romani: dies antalis, Solis invicti.

Abia în secolul al patrulea până în al optulea după Christ, când mase 
din ce în ce mai numeroase de Arieni, Celţi, Latini, Greci, Germani şi în 
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Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn 
veşnic după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 
Să ţineţi Sabatul căci el va fi pentru voi ceva sfânt… Acesta va fi între 
Mine şi copiii lui Israel, un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul 
cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit.” (Exodul 31:13-
17; Ezechiel 20:12,20).
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Din Paradis în Paradis

Ziua a şaptea, sâmbăta, a fost instituită de Dumnezeu, Creatorul 
a toate, ca zi de odihnă şi sărbătoare sfântă, o dată cu facerea lumii în 
Paradis, şi ea se va serba şi în noul Paradis din ceruri.

Omul a pierdut fericirea de la început, în Paradis – prin neascul-
tare, călcând porunca sfântă dumnezeiască. Dar bunul Dumnezeu, în 
iubirea Lui cea mare faţă de omenire, a deschis o cale de salvare care 
duce spre un nou Paradis în ceruri.

Dumnezeu a declarat că va face un cer nou şi un pământ nou, 
mult mai frumos şi mai măreţ ca cel iniţial, cel vechi. „Căci iată, Eu fac 
ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte 
de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veţi 
bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface 
Ierusalimul în veselie, şi pe poporul Lui în bucurie. Eu Însumi Mă voi 
veseli asupra Ierusalimului, şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se 
va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.” 
(Isaia 65:17-19).

Promisiunea aceasta sigură şi adevărată a fost mereu repetată de 
Dumnezeu şi făcută oamenilor prin servii Săi profeţi. Domnul a arătat 
lui Ioan în viziune pe insula Patmos măreţia şi splendoarea noului Ie-
rusalim ceresc. El zice: „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; 
pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. 
Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi 
am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ‘Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul 
Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge 
orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.’ 
Cel ce şade pe scaunul de domnie a spus: ‘Iată eu fac toate lucrurile 
noi’. Şi a adăugat: ‘Scrie fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut 
şi adevărate.’ (Apocalipsa 21:3-5).
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