
SABATUL
Ziua închinată Domnului Dumnezeului tău!



În adevăr, voi, care de mult trebuia să 
fiţi învăţători, aveţi iarăși trebuinţă de 

cineva să vă înveţe cele dintâi 
adevăruri ale cuvintelor lui 

Dumnezeu și aţi ajuns să aveţi nevoie de 
lapte, nu de hrană tare. 

Evrei 5:12



Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi 
glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului 
Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele 
ei! În toate zilele Mă întreabă și vor să afle căile 

Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit 
neprihănirea și n-ar fi părăsit Legea 

Dumnezeului său. 

Isaia 58:1,2



Când a fost instaurat Sabatului?



Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată 
oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a 

sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a 
șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o 
făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea 

și a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o 

făcuse. 

Genesa 2:1-3



Sabatul a fost instituit o data cu 
întemeierea lumii. Mi s-a arătat că, 
daca Sabatul ar fi fost păstrat, nu ar fi 

existat niciodată necredincioși sau 
atei. Păzirea Sabatului ar fi ocrotit lumea 

de idolatrie. 

Schițe din viața lui Ellen White, p. 96



Totdeauna trebuia păstrat acest adevăr în mintea oamenilor, 
că Dumnezeu a instituit Sabatul în Eden; și câtă 

vreme faptul că El este Creatorul nostru continuă să fie 
motivul pentru care să ne închinăm Lui, atâta vreme 
Sabatul va continua să fie semnul și memorialul Său. 

Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gândurile și 
afecțiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator ca 
obiect al adorării și al închinării și niciodată n-ar fi fost 

vreun închinător la idoli, vreun ateu sau vreun necredincios.  

Marea luptă, p. 438



Primii noştri părinţi, mai înainte de căderea lor în păcat, au păstrat 
Sabatul care a fost instituit în Eden; şi după alungarea lor din Paradis, ei 

au continuat să-l păzească. Ei gustaseră din fructele amare ale 
neascultării şi au învăţat — ceea ce mai curând sau mai târziu vor 

învăţa toţi aceia care calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu 
— că preceptele divine sunt sfinte şi de neschimbat şi că pedeapsa 

pentru călcarea lor va fi cu siguranţă aplicată. Sabatul a fost 
onorat de către toţi copiii lui Adam care au rămas credincioşi lui 

Dumnezeu. Dar Cain şi urmaşii săi n-au respectat ziua în care Se 
odihnise Dumnezeu. Ei şi-au ales timpul lor în care să lucreze şi în care 

să se odihnească, fără să ţină seama de porunca expresă a lui 
Dumnezeu.  

Patriarhi și profeți, p. 80



Importața Sabatului



Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt 
un semn între Mine și voi, ca să 
știţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul 

vostru! 

Ezechiel 20:20



Sfințiți Sabatul, indiferent de sacrificiul pe care 
vi-l cere această hotărâre. Nu vă permiteți și nu 
permiteți copiilor voștri să desconsidere ziua sfântă a 
lui Dumnezeu. Aveți în minte ziua sfântă a Domnului 

pe tot parcursul săptămânii, pentru că această zi 
trebuie închinată slujirii lui Dumnezeu. Nici o 

lucrare lumească nu trebuie săvârșită în 
această zi, ci oamenii trebuie să se îngrijească în 

mod deosebit de sufletul lor. 
Ellen White, The Bible Echo, 13 februarie 1899



Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 
Ioan 14:15 

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 

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea 
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; 

1 Ioan 5:3



Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă 
păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl 

cunosc” și nu păzește poruncile Lui este un 
mincinos și adevărul nu este în el. Dar 
cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea 

lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; 
prin aceasta știm că suntem în El. 

1 Ioan 2:3-5



Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile 
Lui. Cine zice: „Îl cunosc” și nu păzește poruncile Lui 

este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar 
cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu 

a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. 

1 Ioan 2:3-5

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care 

L-ai trimis Tu. 
Ioan 17:3



Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp 
de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nicio piatră 

împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru. Să păziţi Sabatele Mele și să cinstiţi 

Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. Dacă veţi urma legile Mele, 
dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, vă voi trimite 

ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își 
vor da rodul. Abia veţi treiera grâul, și veţi începe culesul viei, și 
culesul viei va ţine până la semănătură; veţi avea pâine din belșug, 

veţi mânca și vă veţi sătura și veţi locui fără frică în ţara voastră. Voi da 
pace în ţară și nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din 

ţară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin ţara voastră. 
Leveticul 26:1-6



Dar, dacă vă veţi abate de la Mine voi și fiii voștri, dacă 
nu veţi păzi poruncile Mele și legile Mele pe care 

vi le-am dat și dacă vă veţi duce să slujiţi altor 
dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, voi nimici 

pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la 
Mine casa pe care am sfinţit-o Numelui Meu, și Israel 

va ajunge de râs și de pomină printre toate 
popoarele. 

1 Împărați 9:6,7



Este cea mai mare încumetare ca omul muritor să îndrăznească să 
facă compromis cu Cel Atotputernic pentru a-şi asigura măruntele şi 

vremelnicele lui interese. Este tot atât de grav a călca Legea, folosind 
ocazional Sabatul pentru ocupaţii vremelnice, ca a-l respinge în 

întregime; pentru că aceasta face ca poruncile Domnului sa fie păzite în funcţie 
de avantaje sau dezavantaje. „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 

gelos”, a răsunat de pe Sinai. Nici ascultarea parţială şi nici interesul 
împărţit nu sunt acceptate de El, care declară că nelegiuirea părinţilor se 

va abate asupra copiilor până la al treilea şi al patrulea neam al celor ce-L urăsc 
şi că Se va îndura până la al miilea neam de cei care îl iubesc şi păzesc 

poruncile Lui. Nu este un lucru mic să-l jefuieşti pe aproapele tău, şi mare este 
ruşinea pentru cel găsit vinovat de o asemenea faptă; totuşi, cel care ar socoti 
nedemn să-şi înşele semenul vrea să jefuiască fără ruşine pe Tatăl 
său ceresc de timpul pe care El l-a binecuvântat şi l-a pus deoparte 

pentru un scop special.  
Mărturii pentru biserică, vol. 4, p. 249



Sabatul a fost întocmit spre folosul omului; a călca în 
mod conştient porunca cea sfântă, care interzice 

lucrul în ziua a şaptea, este o crimă în ochii cerului, 
de o asemenea gravitate încât, sub legea mozaică, se cerea 
moartea celui ce o înfăptuia. Însă aceasta nu este tot 
ce are de suferit cel ce calcă această poruncă, deoarece 

Dumnezeu nu va lua în cer pe nimeni care calcă 
porunca Sa. Acesta va trebui să sufere şi pedeapsa 

morţii a doua, care reprezintă pedeapsa deplină şi finală 
pentru cel ce calcă Legea lui Dumnezeu.  
Mărturii pentru biserică, vol. 1, p. 533



Aceia care cinstesc Sabatul biblic vor 
fi denunțați ca vrăjmași ai legii și ai 

ordinii, ca unii care calcă în picioare 
preceptele morale ale societății, provocând 
anarhie și corupție și atrăgând judecățile 

lui Dumnezeu asupra pământului. 
  

Marea luptă, p. 592



Psalmistul spune: „Ei calcă Legea Ta. De aceea, eu iubesc poruncile Tale 
mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat” (Psalmii 

119,126.127). Când oamenii trec de partea lui Isus, când Hristos 
locuieşte în inimile lor prin credinţă, dragostea lor faţă de 
poruncile lui Dumnezeu ajunge să fie tot mai puternică, să 

crească aşa cum creşte dispreţul pe care lumea îl arată faţă de învăţăturile 
Sale sfinte. Tocmai în timpul acesta, Sabatul adevărat trebuie să le 

fie prezentat oamenilor atât prin scrieri, cât şi prin cuvântări. 
Când porunca a patra şi cei ce o respectă sunt ignoraţi şi dispreţuiţi, cei 
credincioşi simt că este timpul să nu-şi ascundă credinţa, ci să înalţe 

Legea lui Iehova, desfăşurând steagul pe care este scrisă solia 
îngerului al treilea — poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 

Isus. 
Solii Alese, vol. 2, p. 214



Pregătirea pentru Sabat



În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi 
omeri de fiecare. Toţi fruntașii adunării au venit și au spus 

lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis: „Domnul a 
poruncit așa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, 

fierbeţi ce aveţi de fiert și păstraţi până a doua zi 
dimineaţa tot ce va rămâne!” Au lăsat-o până a doua zi 
dimineaţa, cum poruncise Moise, și nu s-a împuţit și n-a 

făcut viermi. 

Exodul 16:22-24



Călcarea poruncii a patra nu se limitează doar la 
pregătirea hranei. Mulți nepăsători amâna lustruirea 

ghetelor și bărbieritul până după începerea Sabatului. 
Aceasta nu trebuie să se întâmple. Dacă ei neglijează să facă 

aceste activități în timpul zilelor lucratoare, atunci, din respect 
față de timpul sfânt al lui Dumnezeu, ar trebui să rămână 
nebărbieriți și cu ghetele nelustruite până când 

Sabatul va fi trecut. Poate ca aceasta le va stimula memoria 
și-i va face mult mai atenți să-și facă lucrul în timpul celor șase 

zile lucrătoare.  

Ellen White, Semnele Timpului, 25 mai 1882



Vinerea, pregătirea pentru Sabat să fie 
terminată. Vedeţi ca toată îmbrăcămintea 

să fie pregătită şi toată pregătirea hranei 
să fie gata. Ghetele să fie lustruite şi baia 

să fie făcută. Este cu putinţă a face lucrul 
acesta. Dacă faceţi din lucrul acesta o regulă, 

puteţi realiza toate acestea. 

Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 355



Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se 
adune pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu, 

pentru a cânta şi a se ruga. Este nevoie şi aici de 
reformă, deoarece mulţi au fost neglijenţi. Avem nevoie 

de a ne mărturisi lui Dumnezeu şi unul altuia. Trebuie să 
începem din nou pentru a face planuri speciale pentru ca 

fiecare membru al familiei să poată fi pregătit să 
cinstească ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi 

a sfinţit-o. 

Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 356



Hainele pentru Sabat



Toți trebuie să fie învățați să aibă haine îngrijite, curate și ordonate, 
dar să nu-și îngăduie acea împodobire exterioară care este 

cu totul nepotrivită pentru sanctuar. N-ar trebui să existe nici o etalare a 
veșmintelor, căci aceasta încurajează lipsa de respect. Atenția oamenilor 
este adeseori atrasă către un articol sau altul de îmbrăcăminte de calitate, 

și astfel apar gânduri ce n-ar trebui să aibă loc în  
inima închinătorilor. Dumnezeu trebuie să fie subiectul gândirii și 

al închinării și orice atrage mintea de la serviciul solemn și sacru este  
o ofensă pentru El. A face paradă de funde și panglici, de volănașe 

și pene și de podoabe de aur și de argint este un fel de idolatrie și este 
cu totul nepotrivită pentru slujirea sfântă a lui Dumnezeu. 

Temperanță, p. 427



Mulţi au nevoie de învăţătură cu privire la felul în care să vină la 
adunare pentru serviciul din Sabat. Ei nu trebuie să vină 

înaintea lui Dumnezeu în haine obişnuite purtate în cursul 
săptămânii. Toţi ar trebui să aibă un costum special 

pentru Sabat, care să fie purtat când participă la serviciul divin 
în casa lui Dumnezeu. În timp ce n-ar trebui să ne conformăm 
modei acestei lumi, noi nu trebuie să fim nepăsători cu 

privire la înfăţişarea noastră exterioară. Noi trebuie să 
fim curaţi şi bine îngrijiţi, însă fără podoabe. Copii lui 

Dumnezeu să fie curaţi şi pe dinafară şi pe dinăuntru. 

Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 355



Munca în Sabat



Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea 
să te odihnești; să te odihnești, 
chiar în vremea aratului și 

seceratului. 

Exodul 34:21



Să țineți Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva 
sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu 

moartea; cine va face vreo lucrare în ziua 
aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. 

Să lucrezi șase zile; dar a șaptea este Sabatul, ziua 
de odihnă închinată Domnului. Cine va face 
vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu 

moartea. 

Exodul 31:14-15



Pe vremea aceea, am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua 
Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și 

smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua 
Sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau 

și niște tirieni așezaţi în Ierusalim, care aduceau pește și tot felul de 
mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului și în Ierusalim. Am 
mustrat pe mai-marii lui Iuda și le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care 
o faceţi pângărind ziua Sabatului? Oare n-au lucrat așa părinţii voștri 
și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste 

nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceţi din nou 
mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!” Apoi am poruncit să 

se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge 
umbra, și să nu se deschidă decât după Sabat. Și am pus câţiva din slujitorii 

mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului. 
Neemia 13:15-22



Sabatul nu trebuie folosit pentru repararea hainelor, 
pentru gătitul mâncării, pentru căutarea de plăceri 
sau pentru oricare altă ocupație lumească. Înainte 

de apusul soarelui trebuie lăsate deoparte toate 
preocupările lumești, iar toate ziarele și revistele 

lumești trebuie îndepărtate. Părinților, explicați lucrarea 
voastră, precum și scopurile ei, copiilor voștri și puneți-i 
sa ia parte la pregătirea pentru păzirea Sabatului potrivit 

cu porunca. 

Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 355



Israeliții nu trebuiau să lucreze în nici un caz în Sabat. Porunca 
divină era: „Șase zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 
șaptea este ziua de odihnă. Să te odihnești chiar în vremea 

aratului și seceratului.“ în cele mai ocupate perioade ale 
anului, când fructele și cerealele trebuiau să fie puse la 
adăp̆ost, ei nu trebuiau să încalce timpul sfânt. Ei 

trebuiau să-și amintească faptul că binecuvântările trecătoare 
vin din mâna generoasă a Creatorului lor, iar El putea să le 

înmulțească sau să le scadă în funcție de credincioșia 
sau necredincioșia lor în slujirea Lui. 

Ellen White, Semnele Timpului, 13 mai 1886



Împrejurările nu vor îndreptăţi pe nimeni care 
lucrează în Sabat de dragul unui profit lumesc. Dacă 
Dumnezeu scuză un om, El îi poate scuza pe toţi. De ce să nu 
poată fratele L., care este un om sărac, să lucreze în Sabat spre 

a câştiga bani pentru hrană, când, făcând aşa, ar putea fi în 
stare să-şi întreţină mai bine familia? De ce nu ar putea alţi fraţi 
sau noi toţi să păzim Sabatul numai când ne convine să 
facem astfel? Glasul de pe Sinai răspunde: „Să lucrezi şase 
zile şi să-ţi faci tot lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua 
de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău”. 

Mărturii perntru biserică, vol. 4, p. 251



Nu cade oare poporul nostru în păcatul de a sacrifica religia 
de dragul unui câştig lumesc, având o formă de evlavie şi toată 

energia minţii lor fiind atribuită preocupărilor vremelnice? 
Înainte de toate, trebuie să avem grijă ca Legea lui Dumnezeu 

să fie ascultată în spirit şi literă. Dacă Cuvântul lui 
Dumnezeu, rostit într-o solemnitate înfricoşătoare de pe muntele cel 

sfânt, este privit în mod uşuratic, cum vor fi 
primite Mărturiile Duhului Său? Minţile care sunt atât de 

întunecate, încât nu recunosc autoritatea poruncilor Domnului date 
direct omului, pot primi puţin folos de la unealta slabă pe care a 

ales-o El să instruiască pe poporul Său. 

Mărturii perntru biserică, vol. 4, p. 252



Una dintre poruncile lui Dumnezeu spune: „Adu-ți aminte de 
ziua de Sabat ca s-o sfințești“. (...) Când refuzați să închinați 

această zi slujirii Lui și să vă abțineți de la munca 
voastră, voi îl jefuiți pe Dumnezeu. El a sfințit ziua a șaptea, 

dar voi ignorați sfințenia ei, iar în felul acesta aruncați 
dispreț asupra Dătătorului Legii. Dumnezeu are încă 

răbdare cu voi. Decideți-vă ca de acum încolo picioarele voastre să 
meargă pe calea ascultării, întunericul care vă înconjoară ca un 

nor gros va dispărea, iar lumina cerească va străluci asupra tuturor 
celor care doresc adevărul, indiferent cât ar costa. 

Review & Herald, 29 iunie 1911



Somnul în Sabat



Orele preţioase ale Sabatului să nu fie irosite 
rămânând în pat. În Sabat de dimineaţă, familia ar 
trebui să se trezească mai devreme. Dacă se scoală 

mai târziu are loc o dezordine şi grabă în pregătirea 
pentru gustarea de dimineaţă şi pentru şcoala de Sabat. 

Se dă loc la o stare de grabă, de îmbulzeală şi nerăbdare. 
În felul acesta apar în familie simţăminte nesfinte. Sabatul 
profanat în felul acesta, ajunge o povară, iar sosirea lui 

este mai mult temută decât dorită. 

Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 357



Nimeni să nu se simtă liber să petreacă timpul sacru într-un fel 
nefolositor. Este neplăcut pentru Dumnezeu ca păzitorii Sabatului să 

doarmă mult în timpul Sabatului. Făcând aşa, ei necinstesc pe Creatorul 
lor şi, prin exemplul lor, declară că cele şase zile sunt prea preţioase pentru 

ca ei să le petreacă odihnindu-se. Ei trebuie să facă bani, chiar dacă acest lucru îl 
realizează, lipsindu-se pe ei înşişi de somnul necesar, pe care îl completează 
dormind în timpul cel sfânt. Apoi, ei se scuză spunând: „Sabatul a fost dat ca zi de 

odihnă. Eu nu vreau să mă lipsesc de odihnă, pentru că am nevoie de odihnă.” 
Aceştia folosesc rău ziua cea sfântă. Ei trebuie ca, în mod special, să trezească şi 
celorlalţi membri ai familiei dorinţa de a merge la casa de rugăciune. Trebuie să-şi 
consacre timpul şi energia exerciţiilor spirituale, astfel ca influenţa divină, 
care planează asupra Sabatului, să-i poată însoţi în tot timpul săptămânii. Dintre 

toate zilele săptămânii, nici una nu este atât de favorabilă pentru 
cugetare şi simţăminte devoţionale ca Sabatul. 

Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 704



Călătorii în Sabat



Ne așteptam să plecăm spre Tasmania joi seara, dar ni s-a spus că vaporul va 
pleca abia vineri după-amiază, iar în Launceston am fi ajuns după 

începerea Sabatului. Nu puteam fi de acord sa mergem cu acest vapor, 
deoarece am fi păcătuit, dacă exista vreo altă posibilitate de a evita aceasta. 

Am aflat că o ambarcațiune pleca din Melbourne marți după-amiază și am decis 
că este mai bine să ajungem mai devreme cu aceasta decât să călătorim în Sabat. 

În conformitate cu lumina pe care ne-a dat-o Domnul în legătură cu 
modul în care trebuie respectat Sabatul, mă tem că noi devenim 

nepăsători și adesea călătorim în Sabat, deși am putea evita lucrul acesta. 
Trebuie să fim mai atenți cu privire la călătoriile cu vaporul sau cu 

mașina, în Sabat. Chiar dacă aceasta implică unele dificultăți, trebuie sa 
facem orice efort posibil pentru a ne organiza în așa fel călătoriile încât să 

nu ajungem la destinație în Sabat. 

Mărturii speciale, A3, p. 42



Discuții în Sabat



Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să 
nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă 

Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe 
Domnul, slăvindu-L, și dacă-L vei cinsti neurmând 

căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și 
nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în 
Domnul, și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să 

te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov; căci gura 
Domnului a vorbit. 

Isaia 58:13-14



Dumnezeu ne cere să ne abţinem de la munca fizică în 
Sabat, iar mintea să ne fie instruită să stăruie asupra 

subiectelor sacre. Porunca a patra este efectiv călcată 
prin discuţii despre lucrurile lumeşti sau prin 

conversaţie uşoară şi lipsită de importanţă. 
Vorbind despre orice sau despre tot ce ne trece prin 

minte înseamnă a ne deda la flecării. Fiecare 
abatere de la ceea ce este drept ne duce în robie şi la 

condamnare. 

Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 702



Păziți-vă gândul și limba! Pe aceia care discută 
despre afacerile lor și fac planuri în Sabat, 

Dumnezeu îi consideră ca angajându-se în ele. 
Nu trebuie să permitem minții noastre să se ocupe 

cu lucrurile pământești, ca să nu profanăm sfințenia 
Sabatului. 

Historical Sketches of  the Foreign Missions 
of  the Seventh-day Adventists, p. 218



Respectați cu sfințenie poruncile Sale! Nu vorbiți 
în Sabatul sfânt despre lucrurile voastre, ci 

despre cele cerești. Vorbiți despre Isus, despre 
frumusețea și slava Sa, despre dragostea Sa eternă 
pentru voi și lăsați ca inima voastră să-și manifeste 

dragostea și recunoștința față de Acela care a 
murit, ca să v-ă mântuiască. 

Instructorul Tineretului, 1 decembrie 1852



Frate al meu, sufletul tău trebuie să fie înviorat şi credinţa ta mărită. Tu ţi-
ai scuzat neascultarea foarte mult timp, aducând diverse pretexte, 

încât ţi-ai liniştit conştiinţa ca să se odihnească şi să nu-ţi mai 
aducă aminte de greşelile tale. Tu ai urmărit atât de mult timp 

propriul avantaj cu privire la păzirea Sabatului, încât mintea ta nu a 
mai fost impresionată de neascultare; dar tu nu eşti mai puţin 
responsabil, pentru că singur te-ai adus în această situaţie. Începe de 

îndată să asculţi de poruncile divine şi încrede-te în Dumnezeu. 
Nu-I provoca mânia, ca să nu se abată asupra ta o pedeapsă 

teribilă. Întoarce-te la El cât încă nu e prea târziu, ca să găseşti 
iertare pentru călcările tale de lege. El este bogat în îndurare; îţi va 

da pacea şi aprobarea Sa, dacă vii la El cu credinţă smerită. 

Mărturii perntru biserică, vol. 4, p. 254


