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„Dacă vei da 
mâncarea ta 
celui flămând, 
dacă vei sătura 
sufletul lipsit, 

atunci lumina ta 
va răsări peste 
întunecime şi 
întunericul tău 
va fi ca ziua în 
amiaza mare!”

Isaia 58:10



Planul de mântuire:

Marele preţ al mântuirii. Isaia 55:1-5.

Mai mult decât putem pricepe. Isaia 55:6-13.

Postul:

Postul care nu Îi place lui Dumnezeu. Isaia 58:1-5.

Postul care Îi place lui Dumnezeu. Isaia 58:6-12.

Sabatul:

Delectarea în Dumnezeu. Isaia 58:13-14.

De parcă l-am asculta pe Isus însuşi, Isaia ne invită să mergem 
în braţele divine pentru a ne potoli setea după mântuire 
(Matei 11:28; Ioan 4:13-14); să împărtăşim ceea ce avem cu 
cei nevoiaşi (Luca 6:35); şi să ne bucurăm de compania 
„Domnului Sabatului” (Matei 12:8). 



„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi 
bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!” (Isaia 55:1)

Să cumperi fără bani, fără card de credit, fără cecuri, fără 
transferuri bancare? Cum se poate aşa ceva? 

Într-adevăr, Dumnezeu ne pune la 
dispoziţie mântuirea fără să ceară nimic în 
schimb şi fără să pună vreun preţ pe ea.

Cu toate acestea, trebuie să o cumpărăm. 
Nu este ceva fără valoare. Mântuirea are o 
mare valoare, a costat un preţ extraordinar. 
Dacă vrem să o avem, trebuie să o preţuim, 
să o dorim şi să o cerem (Fapte 16:30-31). 

Mântuirea noastră a fost dobândită cu preţul morţii lui Dumnezeu 
Însuşi. Şi Dumnezeu ne-o oferă drept un dar din iubire (Romani 6:23).



„Mântuirea este un dar şi, totuşi, el se cumpără şi
se vinde. Pe piaţa în care harul divin este cel care are
putere, mărgăritarul de mare preţ este înfăţişat ca
fiind cumpărat fără bani şi fără plată. În această piaţă,
toţi pot obţine mărfurile cerului. …

Evanghelia Domnului Hristos este o binecuvântare
pe care toţi o pot avea. Chiar şi cel mai sărac este la
fel de în stare să cumpere mântuirea, ca şi cel mai
bogat; pentru că nici o bogăţie omenească, oricât de
mare ar fi ea, n-o poate dobândi. În schimb, ea se
obţine printr-o ascultare de bună voie, prin
consacrarea noastră Domnului Hristos, fiind ai Lui ca o
proprietate cumpărată de El.”

E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 117)



Mintea noastră nu poate înţelege misterul mântuirii. Poate fi 
priceput doar spiritual (1 Cor. 2:14). Prin urmare, Dumnezeu 
ne oferă cunoştinţele necesare pentru a înţelege 
fundamentele mântuirii (1 Tim. 2:3-4).

Această cunoaştere va creşte prin relaţia noastră zilnică cu 
Hristos (Col. 1:10; 2 Petru 3:18). Dar chiar şi aşa, nu vom 
putea să o înţelegem pe deplin. Planul mântuirii va fi studiul 
nostru pentru eternitate. 

„Tema mântuirii este un subiect în care 
îngerii doresc să privească; ea va fi ştiinţa 
şi cântecul celor răscumpăraţi de-a lungul 
veacurilor nesfârşite ale veşniciei. Nu este 
oare ea vrednică de atenţie şi studiu 
acum?” (E.G.W., „Adevărul despre îngeri”, pag. 304).



Ziua Ispăşirii a fost singura zi de post rânduită de Dumnezeu în tot anul. 
De aceea a fost numită „postul” (Fapte 27:9). Celelalte posturi zilnice sau 
săptămânale, care au fost adăugate mai târziu, nu au fost cerute de 
Dumnezeu şi nici nu au primit aprobarea lui (Zah. 7:3-10)

Se aşteptau să primească aprobarea divină 
pentru post (Is. 58:3). Cu toate acestea, ei 
au primit un răspuns neaşteptat: „nu 
postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se 
audă strigătul sus.” (v. 4).

Prin „religiozitatea” lor, ei sperau să 
înmoaie inima lui Dumnezeu şi să-i 
cumpere iertarea. Dar Dumnezeu nu cerea 
nimic din toate acestea. 



„împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi 
pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău!” (Isaia 58:7)

Interesant este că ceea ce îi place lui Dumnezeu nu are nimic de-a face 
cu abţinerea de la mâncare. Acesta constă în împărţirea a ceea ce avem, 
pentru a acoperi nevoile altora. Pe scurt, este un mod de viaţă. 

Când manifestăm 
dragoste faţă de ceilalţi 
în viaţa noastră, 
Dumnezeu este mulţumit 
de postul nostru, ne 
păstoreşte, ne satură 
sufletele şi ne înviorează 
(Isaia 58:11). 

„Religia curată şi 
neîntinată înaintea 
lui Dumnezeu, Tatăl 

nostru, este să 
cercetăm pe orfani 

şi pe văduve în 
necazurile lor şi să 
ne păzim neîntinaţi 

de lume.” (Iacov 
1:27).



„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, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-
te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, 
te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.” 
(Isaia 58:13-14)

Ce legătură este între tăgăduirea de sine, buntătea faţă de 
ceilalţi şi Sabat?

Toate cele trei presupun concentrarea asupra lui Dumnezeu 
asupra priorităţilor Lui şi recunoaşterea dependenţei 
noastre de El.

Toate cele trei sunt modalităţi prin care urmărim sfinţenia 
prin imitarea lui Dumnezeu, care s-a smerit pe Sine 
(Filipeni 2:8), a demonstrat bunătate altruistă (Fapte 10:38) 
şi S-a odihnit şi a onorat Sabatul (Geneza 2:2-3).

Pe lângă faptul că este o desfătare, respectarea Sabatului aduce binecuvântări speciale (v. 14). 



„Faptele bune constituie de două ori o 
binecuvântare — atât pentru 
binefăcător, cât şi pentru cel ce se 
bucură de actul de binefacere. 
Conştiinţa facerii de bine este unul 
dintre cele mai bune medicamente 
pentru corpurile şi minţile afectate de 
boală. Când mintea este liberă şi fericită 
în urma sentimentului datoriei bine 
împlinite şi satisfacţiei de a fi dăruit şi 
altora fericire, influenţa înviorătoare, 
moralizatoare, aduce o viaţă nouă 
întregii făpturi.”

E.G.W. (Divina vindecare, pag. 257)
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