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Studiul 12

Binecuvântările Sabatului
Textul de memorat: „27 Apoi le-a zis: ‘Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; 28 aşa
că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului’.” (Marcu 2:27-28)

Duminică, 13 decembrie - Timp pentru contemplare
Geneza 2:1-3
1
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.

Luni, 14 decembrie - Timp pentru redescoperire
Exodul 16:14-29
14
Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă
albă pe pământ.
15
Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu ştiau ce este. Moise
le-a zis: „Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.”
16
Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, şi anume un omer
de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.”
17
Israeliţii au făcut aşa şi au strâns unii mai mult, alţii mai puţin.
18
În urmă o măsurau cu omerul, şi cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai
puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană.
19
Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.”
20
N-au ascultat de Moise şi s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi şi sa împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia.
21
Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană şi, când venea căldura soarelui, se
topea.
22
În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi
au spus lui Moise lucrul acesta.
23
Şi Moise le-a zis: „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului;
coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!”
24
Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, şi nu s-a împuţit şi n-a făcut viermi.
25
Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.
26
Veţi strânge timp de şase zile, dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.”
27
În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă mană, şi n-au găsit.
28
Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile Mele?
29
Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să
rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.”
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Marţi, 15 decembrie - Timp pentru a stabili prioritățile
Isaia 58:1-14
1
„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui,
casei lui Iacov păcatele ei!
2
În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi
părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu.
3
‘La ce ne foloseşte să postim – zic ei – dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii
seama de lucrul acesta?’ Pentru că – zice Domnul – în ziua postului vostru vă lăsaţi în voia pornirilor
voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
4
Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua
aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
5
Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi
să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
6
Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi
rupe orice fel de jug;
7
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.
8
Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte
şi slava Domnului te va însoţi.
9
Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta
jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10
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 namiaza mare!
11
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere
mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12
Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit
Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit.
13
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,
14
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.

Miercuri, 16 decembrie - Timp pentru regăsirea echilibrului
Matei 12:1-13
1
În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au
început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce.
2
Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua
Sabatului”.
3
Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu
el?
4
Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i
era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?
5
Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
6
Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul.
7
Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi.
8
Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.”
2
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9

Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă.

10

Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat:
„Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?”
11
El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă, în ziua
Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
12
Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”
13
Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.

Luca 13:10-17
10
Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului.
11
Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea
nicidecum să-şi îndrepte spatele.
12
Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta”.
13
Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
14
Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul şi
a zis norodului: „Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, şi
nu în ziua Sabatului!”
15
„Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau
măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă?
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?”
17
Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile
minunate pe care le făcea El.

Joi, 17 decembrie - Timp de comuniune
Faptele 13:14-45; 16:13
14
Din Perga, şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în
sinagogă şi au şezut jos.
15
După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt
de îndemn pentru norod, vorbiţi”.
16
Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de Dumnezeu,
ascultaţi!
17
Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinţii noştri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, în timpul
şederii lui în ţara Egiptului, şi l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic.
18
Timp de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie.
19
Şi, după ce a nimicit şapte popoare în Ţara Canaanului, le-a dat de moştenire pământul lor, pentru
aproape patru sute cincizeci de ani.
20
După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel.
21
Ei au cerut atunci un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui
Chis, din seminţia lui Beniamin,
22
apoi l-a înlăturat şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am găsit pe David,
fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele’.
23
Din sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
24
Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.
25
Şi Ioan, când era la sfârşitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că
după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor.’
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26

Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis Cuvântul
acestei mântuiri.
27
Căci locuitorii din Ierusalim şi mai-marii lor n-au cunoscut pe Isus şi, prin faptul că L-au osândit, au
împlinit cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare Sabat.

28

Măcar că n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuşi ei au cerut lui Pilat să-L omoare.
Şi, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos de pe lemn şi L-au pus într-un mormânt.
30
Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.
31
El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim şi care, acum,
sunt martorii Lui înaintea norodului.
32
Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri,
33
Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea:
‘Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut’.
34
Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi împlini cu
toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David’.
35
De aceea mai zice şi în alt psalm: ‘Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea’.
36
Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă
părinţii săi şi a văzut putrezirea.
37
Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea.
38
Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor,
39
şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.
40
Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci:
41
‘Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi, căci în zilele voastre am să fac o lucrare, pe care n-o veţi
crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva’.”
29

16:13

În ziua Sabatului, am ieşit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune.
Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă.

Faptele 17:1-5; 18:4
17:1
Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a
iudeilor.
2
Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
3
dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învieze din morţi. „Şi acest Isus, pe care viL vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul”.
4
Unii din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au
trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila.
5
Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut
gloată şi au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila ca să-i aducă
afară, la norod.
18:4

4

Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.

