Rezumatul Studiul 10 ‐ Odihna Sabatului
A Odihnă pentru a ne aminti. Exod 20:8‐11.
 În Sabat trebuie să ne amintim de puterea lui Dumnezeu, care a creat lumea şi tot ce este în
ea, inclusiv pe noi (Ex. 20:11; Gen. 1).
 De asemenea, trebuie să ne amintim că am fost creaţi într‐un mod special. Suntem diferiţi
de toate celelalte creaturi care locuiesc pe pământ. Noi suntem chipul lui Dumnezeu (Gen.
1:27; 9: 6).
 În cele din urmă, trebuie să ne amintim că avem o responsabilitate. Am fost plasaţi ca
administratori şi îngrijitori ai creaţiei divine (Gen. 1:28; 2:15).
B Odihnă pentru a mulţumi. Deuteronom 5:12‐15.
 Îţi aminteşti că am fost robi? Acest lucru poate fi adevărat pentru evrei. Dar noi nu am fost
niciodată robi. Sau da? Dacă aveţi dubii, citiţi Romani 6:17‐18.
 Păcatul ne‐a robit pe toţi, fără excepţie. Sabatul este un moment în care îi putem mulţumi
lui Dumnezeu că ne‐a izbăvit din robia păcatului prin sângele preţios al lui Isus.
 A patra poruncă ne spune să ne odihnim în mântuirea pe care Dumnezeu a obţinut‐o pentru
noi cu braţul Său puternic.
C Odihnă pentru toţi. Exod 23:12.
 Fiind o poruncă care ia naştere în creaţia însăşi, Dumnezeu a poruncit poporului Israel să
împărtăşească binecuvântările odihnei Sabatului cu toţi cei cu care aveau legături.
 Biserica creştină, beneficiară a privilegiilor lui Israel (1 Petru 2:9), este, de asemenea,
chemată să‐i încurajeze pe toţi să participe la aceste binecuvântări.
 Conştienţi de acest lucru şi în conformitate cu porunca, trebuie să îi tratăm pe ceilalţi cu
dragoste şi respect. Nu trebuie să abuzăm sau să maltratăm nicio persoană, nici măcar
animalele.
D Odihnă pentru a sluji. Luca 13:16.
 Slujirea altora nu este ceva de care ar trebui să ne odihnim în Sabat. Mai degrabă, este un
moment pe care îl putem şi ar trebui să‐l folosim pentru a‐i sluji pe alţii.
 Isus a vindecat în Sabat, ştiind chiar că acest lucru l‐a pus în opoziţie cu obiceiurile fariseice
de fier despre odihna Sabatului.
 El a considerat‐o o problemă atât de importantă încât chiar i‐a provocat, poruncind unui om
care tocmai fusese vindecat să‐şi ducă targa în Sabat, lucru care era interzis de tradiţie, nu
de poruncă (Ioan 5:1‐17).
 Dumnezeu nu vrea închinare lipsită de dragoste şi grijă pentru ceilalţi (Isaia 58:2‐4; 13‐14).
Odihna Sabatului implică slujirea.
E Odihnă pentru Dumnezeu. Exod 31:13.
 Sabatul este un semn care ne identifică ca membri ai poporului lui Dumnezeu. Ne aminteşte
că aparţinem lui Dumnezeu şi că lucrarea şi odihna noastră sunt pentru El.
 Acest semn nu identifică doar descendenţii fizici ai lui Avraam, întrucât, crezând în Isus,
devenim „neamul lui Avraam” şi „moştenitori după făgăduinţă” (Gal. 3:29).
 Sabatul ne aminteşte constant de originile noastre, de eliberarea noastră de păcat şi de
responsabilitatea noastră faţă de cei slabi.
 Este un moment de relaţie cu Creatorul şi Mântuitorul nostru, care ne invită să intrăm în
odihna Lui (Evrei 4:9‐10).
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