Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

STUDIUL 5
HRISTOS ŞI SABATUL

În acest studiu vom vedea cum relaţiona Isus cu Sabatul, care face parte din Lege. Care a fost
atitudinea lui Isus cu privire la ziua de odihna? Isus este exemplul nostru. Noi facem ce ne-a învăţat
El. Dorim să avem aceeaşi atitudine ca Învăţătorul nostru.
Pentru început trebuie să aşezăm temelia teologică a Sabatului. Geneza 2:1-3 spune:
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Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.

2

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.
3

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.
Aici găsim trei aspecte ale lucrării pe care a făcut Dumnezeu în Sabat, la încheierea săptămânii
creaţiei: S-a odihnit, a binecuvântat această zi şi a sfinţit-o. În acel moment nu exista încă poporul
iudeu, aşa că a considerentul că Sabatul le-a fost poruncit doar lor nu are niciun fundament biblic. Este
adevărat că poruncă explicită cu privire la Sabat a fost scrisă de însuşi degetul lui Dumnezeu şi a fost
dată poporului Israel în Exod 20, dar există dovezi biblice că Sabatul era respectat cu mult timp înainte
de Sinai. De exemplul, în Exod 16, poporul încă nu ajunsese la Sinai, încă nu primise Legea, şi totuşi
respecta Sabatul, pentru că nu strângea mană în Sabat.
Chiar dacă Sabatul a fost stabilit încă de la Creaţie pentru fiinţele umane şi este o amintire a
Creaţiei, Biblia spune ca a venit duşmanul [Satana] şi a distrus creaţia lui Dumnezeu, a adus durere,
boală, trădare, violenţă şi moarte, distrugând lumea perfectă care ieşise din mâna Creatorului. Va
rămâne planeta noastra în această condiţie deplorabilă pentru totdeauna? Sigur că nu! Dumnezeu a
devenit om prin întruparea Fiului Său şi a venit aici pentru a crea din nou o lume desfigurată de păcat.
De-a lungull întregii Sale lucrări de pe pământ, Isus Hristos i-a invitat pe oameni să se împace cu
Dumnezeu, ajungând până la urmă pe crucea Calvarului, unde, privind în urmă, a exclamat: „S-a
sfârşit!”, adica „Am terminat lucrarea de mântuire”. Şi ce a urmat acestei lucrări bune? S-a odihnit în
mormânt în timpul Sabatului. Sabatul este înălţat acum nu doar ca amintire a Creaţiei, ci şi ca
monument al mântuirii. Acest fapt , că Sabatul va fi un monument de aducere amintire al Creaţiei şi al
mântuirii, a fost anunţat încă din timpul Vechiului Testament. Am să mă explic. Legea celor 10
porunci o gasim în doua locuri din Biblie, o dată în Exod 20, iar a doua oară în Deuteronom 5. În
cartea Exodul, motivul respectării Sabatului este pentru că în şase zile a creat Dumnezeu cerurile şi
pământul, marea şi toate lucrurile, adică pentru a aminti de Creaţie. Dar în Deuteronom 5 motivul este
altul. Iată ce spune versetul 15:
15

Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea
cu mână tare şi cu braţ întins; de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă.
Aici vedem că motivul este răscumpărarea. Aşadar, vedem cum Sabatul aminteşte creaţia şi
răscumpărarea. Nu poţi susţine că tu crezi că Dumnezeu a creat toate lucrurile dacă nu respecţi Sabatul
şi de asemenea nu poţi spune că Isus te-a răscumpărat prin harul Său dacă nu respecţi Sabatul. Sabatul
ţi-a fost dat pentru a-ţi aminti că Dumnezeu este Creatorul tău, este Mântuitorul tău. Dacă uiţi că
trebuie să respecţi Sabatul, atunci va trebui să uiţi că El este Creatorul şi Mântuitorul tău.
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În partea a doua vom vedea Sabatul ca zi de pdohnă. Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegem
este că a te odihni nu înseamnă să dormi toată ziua. Chiar dacă nu munceşti fizic, adu-ţi aminte de
sufletul tău. Odihna vizată de poruncă se referă nu doar la corp, ci şi la suflet. De aceea, spune Domnul
Isus în Matei 11:28-29:
28

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

29

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima;
şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Prietene, Isus este Creatorul tuturor lucrurilor, iar El, care a creat Sabatul, Se declară de
asemenea Domn al Sabatului, iar El este Cel care oferă odihnă pentru suflet, nu doar pentru corp. Dacă
munceşti în fiecare zi a săptămânii, în Sabat poţi găsi odihnă pentru corp, dar numai Isus îţi poate da
odihnă pentru suflet. Sabatul este un mijloc prin care ţi se oferă adevărata odihnă. Iată ce spune Luca
4:16:
16

A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în
sinagogă.
Cu alte cuvinte, înţelegem că Domnul Isus a respectat Sabatul şi ucenicii Săi, de asemenea, iar
mai târziu, după moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer, urmaşii Săi au continuat să respecte Sabatul.
Nu găsim referinţe despre respectarea altei zile decât Sabatul până în al doilea secol al erei creştine.
Dar, iniţial, ucenicii au respectat învăţătura lui Isus şi, implicit, Sabatul. Luca, de exemplu, povestind
despre înmormântarea lui Isus, spune că femeile au pregătit vineri mirul pentru îmbălsămare şi apoi în
Sabat s-au odihnit, după Lege. Aici va trebui să ţinem cont că Luca şi-a scris evanghelia după 20 ani
de la acest eveniment, şi iată că pentru el Sabatul era încă o zi de odihnă, conform poruncii
Decalogului. Aşa că moartea lui Isus nu a pus punct respectării Sabatului.
Să vorbim acum despre Sabat ca zi de bucurie, încântare spirituală. Sabatul nu este sfânt doar
pentru că Dumnezeu a zis ca este sfânt. Nu ar avea pentru mine nicio valoare, dacă nu recunosc faptul
că este o zi sfântă, adică nu este suficient să nu mai fac activităţile obişnuite din cursul săptămânii.
Este necesar să fac din Sabat o zi specială de închinare, de comuniune cu Dumnezeu, de întâlnire
specială cu familia şi cu fraţii noştri în Dumnezeu.
Când a venit pe pământ, Domnul Isus a descoperit că evreii pierduseră spiritul Sabatului. Ei nu
munceau, nu făceau mâncare, nu aprindeau focul, nu mergeau mai mult de o mie de paşi. În fine, au
inventat o mulţime de reguli cu privire la Sabat, uitând să facă din Sabat o zi specială de întâlnire cu
Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care Isus a încercat să smulge Sabatului această mască a
fariseismului pentru a arăta adevărata faţă a acestuia.
Întrebarea pentru tine este următoarea: În ce măsură este Sabatul este pentru tine o zi de
satisfacţie şi bucurie? Istorioara pe care ţi-o voi spune poate că te va ajuta să răspunzi la acesta
întrebare. Când fiul meu cel mic avea cam 4 ani, eu eram director de tineret şi eram într-o tabără de
tineret pe plajă. Odată sosit Sabatul, era clar că activităţile urmau să fie diferite de cele din cursul
saptamanii, dar fiul meu nu înţelegea de ce nu poate să intre în apă, mai ales că era o zi aşa de
frumoasă! Eu şi soţia mea ne-am învăţat copiii că există 6 zile pentru noi, iar una pe care o numeam
cea mai fericită, şi anume Sabatul – o zi cu totul diferită. Toată ziua fiul meu a dorit să meargă la plajă,
iar noi tot i-am spus „nu, astăzi este ziua cea mai fericită”. De o mulţime de ori a pus aceeaşi întrebare,
iar noi i-am dat acelaşi răspuns. Orele zile au trecut, până când pe la 4 după amiaza, în mijlocul unei
activităţi cu tinerii, mă pomenesc că fiul meu intră val-vârtej şi mă întreabă: „Tată, tată, cât mai este
până la sfârşitul acestei zile fericite?” În acel moment mi-am dat seama că îi dădusem fiului meu o
lecţie teoretică, dar care nu era însă şi o realitate practică, pentru că dacă ziua aceea ar fi fost o zi atât
de fericită, atunci nu şi-ar fi dorit atât de mult ca să se termine. În Sabat trebuie realizate activităţi
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atractive în relaţia cu Dumnezeu, astfel încât această zi să se transforme într-o zi cu adevărat fericită.
Iată ce spune Marcu 2:27:
27

Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat.

O, prietene, trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva să ajungem să iubim Sabatul în loc să iubim
pe Dumnezeul Sabatului. Nu uita: Sabatul nu este altceva decât un mijloc de închinare faţă de
Dumnezeu; şi nu motivul închinării.
In partea a patra a acestui studiu vom vedea acuzaţiile fariseilor faţă de Isus, pentru că vindeca în
ziua Sabatului. Dar iată că Isus o făcea dinadins, pentru a învăţa că Sabatul nu este o zi în care să nu
faci nimic, nu este o zi în care să stai cu mâinile încrucişate sau stând toată ziua în biserica cântând şi
studiind Biblia. Toate acestea sunt parte din închinare, parte din relaţia noastră cu El, dar, pe lângă
faptul că este o zi specială de închinare, Sabatul este de asemenea o zi a mântuirii. Satana a distrus
lucrarea desăvârşită a creaţiei, a adus durere, moarte, iar Isus a venit pentru a distruge puterea
duşmanului. Şi ce zi ar fi mai bună decât Sabatul, ziua mântuirii! De aceea în ziua în care a vindecat
femeia gârbovă a spus în Luca 13:16:
16

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de
optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului!”
Preopoziţia care vine din greacă „oare” înseamnă „chiar pentru aceasta”, aşa că Isus spune că
această femeie urma să fie vindecată, descătuşată din puterea lui Satana tocmai pentru că era o zi de
Sabat, iar Sabatul era astfel, evident, o zi a mântuirii.
Problema fariseilor era că pierduseră sensul spiritual al Sabatului, transformându-l într-un
monton şir de interziceri, lucruri care nu se puteau face. Eu mă întreb: Pot să cad şi eu în acest abis al
legalismului?
Iată-ne ajunşi la sfârşitul acestui studiu. Fiind o zi a mântuirii, Sabatul este şi o zi a creaării din
nou, pentru ca mântuirea nu este posibilă fără o restaurare a creaţiei ydeformate de intrarea păcatului
în lume. Vindecările pe care Isus le-a făcut în Sabat arată că, chiar în viaţa acestor bolnavi s-a realizat
o nouă creaţie. Să ne gândim, de exemplu, la vindecarea paraliticului de la scăldătoarea Betesda. Iată
cum se termină pasajul biblic, Ioan 5:9:
1

Îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

De ce crezi că Ioan a specificat faptul ca acea zi era o zi de odihnă? Pentru pur şi simplu dorea
să îndepărteze indiferenţa fariseilor faţă de durerea semenilor lor. Aceştia erau scandalizaţi pentru că
vindecarea avea loc în Sabat, iar iată că Isus a venit pentru a reda Sabatului caracterul său recreator. La
încheierea Sabatului, în cazul în care ai avut o zi de părtăşie reală cu Isus, care oferă odihnă, te vei
simţi o făptură nouă, având forţa necesară să înfrunte problemele unei noi săptămâni. Isus este Domnul
Sabatului. Sabbat în evreieşte înseamnă zi de odihnă, odihnă pentru suflet. De aceea, Sabatul este ziua
unei noi creaţii. Odată trăită această experienţă adevărată a Sabatului, este imposibil ca, în săptămâna
următoare, să nu trăieşti experienţa unei vieţi înnoite în Isus Hristos.
Dumnezeu să te binecuvânteze!
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