
Studiul 10 – Odihna Sabatului
Studiul 10

Odihna Sabatului

Textul de memorat: „Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare
sfântă.  Să nu faceţi  nicio  lucrare în  timpul  ei:  este  Sabatul  Domnului,  în  toate  locuinţele  voastre.”
(Leviticul 23:3)

Duminică, 29 august – Sabatul şi Creaţiunea

1. Geneza 1:26; Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el
să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 9:6; Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a
făcut pe om după chipul Lui.

2. Geneza 2:15,19; 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze
şi s-o păzească.
19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus
la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare,
acela-i era numele.

Luni, 30 august – Sărbătorind libertatea

3. Geneza 4:7; Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă;
dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.

Evrei 12:1; Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte
orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă
înainte.

2 Petru 2:19; Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este
robul lucrului de care este biruit.

4. Romani 6:1-7; 1. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2. Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci,  prin botezul  în moartea Lui,  am fost îngropaţi  împreună cu El,  pentru ca, după cum
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi
printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie
dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

Marţi, 31 august – Străinul care este în casa ta
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5. Exodul 19:6; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei

spune copiilor lui Israel.

6. Exodul 23:9,12; 9. Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara
Egiptului.
12. Timp de şase zile, să-ţi faci lucrul. Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul
tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle.

Miercuri, 1 septembrie – Onorăm Sabatul slujindu-le semenilor

7. Ioan 5:7-16; 7. „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se
tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”
8. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”
9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.
10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici
patul.”
11. El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă.”
12. Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis: „Ridică-ţi patul şi umblă”?”
13. Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.
14. După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai
păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”
15. Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.
16. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea
aceste lucruri în ziua Sabatului.

8. Isaia 58:2,3; 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.

Joi, 2 septembrie – Semnul că Îi aparţinem lui Dumnezeu

9. Exodul 31:13,16,17; 13. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi
Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că
Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.
16. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat.
17. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile
şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”
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