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Rezumatul Studiului 12 - Binecuvântările Sabatului 
 
A  Timp pentru a învăţa. 
 Prima ei zi plină de existenţă a lui Adam şi Eva a fost o zi binecuvântată în mod special. O zi sfinţită 

prin însăşi prezenţa Creatorului. 
 În această zi au învăţat multe despre Creatorul lor şi creaţia din jurul lor împreună. La sfârşitul zilei, 

au fost invitaţi să se bucure de o nouă zi întreagă cu Dumnezeu sâmbăta următoare (în afară de 
vizitele Sale seară de seară). 

 Şi invitaţia continuă să fie repetată în fiecare sâmbătă. Invitaţia de a petrece o zi întreagă învăţând 
de la minunatul nostru Creator. 

B  Timp pentru a redescoperi. 
 Sub povara muncii grele, poporul Israel a fost forţat să abandoneze odihna Sabatului. 
 Când au fost eliberaţi din Egipt, Dumnezeu a vrut ca ei să redescopere Sabatul şi, odată cu acesta, 

să redescopere cine este Dumnezeu, cât de mult i-a iubit şi ce scopuri a avut pentru ei. 
 Mana a fost modul în care Dumnezeu a ales să introducă Sabatul cu un dublu miracol săptămânal: 

(1) Vinerea cădea o porţie dublă de mană, iar sâmbăta nimic. 
(2) Ceea ce se cocea vinerea se putea mânca sâmbăta, dar în celelalte zile se strica. 

 Astăzi Dumnezeu ne invită să îl redescoperim în fiecare sâmbătă, să-i înţelegem mai bine caracterul 
şi să avem o relaţie mai puternică cu el. 

C  Timp pentru a prioritiza. 
 Isaia 58 este o chemare către poporul lui Dumnezeu de aţi reanaliza priorităţile. Ei cereau prin post 

ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, în timp ce îşi exploatau lucrătorii săi şi îi oprimau pe cei 
neputincioşi (v. 1-5). 

 Dumnezeu ne cheamă să schimbăm această abordare: să ne îngrijim să îi tratăm bine pe ceilalţi şi să 
îi servim pe cei care au nevoie şi atunci vom fi prosperi (v. 6-12). 

 Acest lucru merge mână în mână cu chemarea de a ne desfăta în Sabat în compania lui Dumnezeu, 
uitând complet de noi înşine şi de treaba noastră (v. 13-14). 

 Sabatul ne ajută să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc şi astfel să punem toate celelalte în 
prioritatea sa. 

D  Timp pentru a cunoaşte. 
 În fiecare sâmbătă, Legea era citită şi interpretată în sinagogi. Se căuta o cunoaştere mai profundă a 

voii lui Dumnezeu. 
 Dar, pentru a se conforma cu ceea ce prevedea Legea, au ajuns să detalieze fiecare acţiune care ar 

putea sau nu să fie efectuată sâmbăta. În acest fel, l-au făcut o povară. 
 Isus, cu acţiunile şi cuvintele Sale, le-a amintit de adevăratul scop al Sabatului: să fie o 

binecuvântare pentru noi şi pentru cei din jurul nostru. 
 Prin urmare, El ne invită să ne ocupăm orele Sabatului în cunoaşterea mai intimă a Domnului 

Sabatului, bazându-ne ascultarea faţă de poruncă ca recunoştinţă pentru ceea ce El a făcut pentru 
noi. 

E  Timp pentru a comunica. 
 Primii creştini au profitat de întâlnirile din Sabat pentru a demonstra, pe baza Scripturilor şi a 

mărturiei lor personale, că Isus a fost Mesia (Fapte 13:14-45; 16:13-14; 17:1-5; 18:4). 
 Astăzi avem o mare oportunitate de a ne comunica cunoştinţele despre scripturi şi de a-L mărturisi 

pe Isus în studiul comun din timpul orelor şcolii de Sabat. 
 În mod similar, expunerea publică a Bibliei în timpul închinării din Sabat este un mod practic de a 

comunica adevărurile fundamentale ale credinţei noastre. 
 


