#19
Съботата – Божият знак на вяра
Както учихме в предишните уроци, пътят към спасението идва единствено чрез Исус
Христос. Исусовата съвършена святост се предава на нас едиствено чрез вяра. Бог ни е дал
специален символ, който се отнася не само към неговото творение, но и към самия Него. В
този урок ние ще разгледаме какво ни учи Библията, върху този важен урок.
1. Защо Бог благослови съботния ден и го освети? Битие 2:1-3

Забележка: Бог благослови съботния ден, за да бъде благословение за неговото
творение, а после го освети. С други думи, Бог обяви съботния ден за специален ден,
който да напомня на човека Божиите благословения. Бог направи небето и земята за
шест дни и си почина на седмия ден. Забележете, еврейският народ все още не е бил
оформен. Бог сътвори цялата човешка раса по това време.
2. В кой ден беше създаден човека? Битие 1:26-31

Забележка: Бог създаде всичко останало преди да създаде човека. Сътвореното
от Бог преди това, беше подарък за Адам. Адам отпразнува сътворението заедно
с Бог, като си почина и пазеше съботата свята. Адам не помогна на Бог със
сътворението. Но въпреки това, те отпразнуваха заедно, като си починаха на
седмия ден. Забележете, че това беше седмия ден за Бог, но за Адам беше първия.
Човекът започна своето съществуване като си почина в съвършения и свят
подарък, даден от Бога при сътворението.
3. Какво значение има съботата за Божието творение? Изход 20:8-11

4. Бог променял ли е някога своя закон или завет? Псалми 89:34
___________________________________________________________________________

5. Исус променял ли е някога Божия закон? Матей 5:17,18
___________________________________________________________________________
6. За кого е направена съботата според думите на Исус? Марко 2:27
___________________________________________________________________________
7. Каква беше връзката на Исус със съботата? Матей 12:8
___________________________________________________________________________
8. В кой ден Исус умря за нас? Лука 23:52-56
___________________________________________________________________________
Забележка: Исус умря в деня за приготовление, наричан често „ Добрият
Петък“. Исус завърши нашето спасение на шестия ден, както Бог нашия
създател завърши създаването на света за шест дни.
9. В кой ден Исус възкръсна? Йоан 20:1,2
__________________________________________________________________________
Забележка: Исус възкръсна в първия ден или неделя. Точко както Бог си почина на
седмия ден след като сътвори нашия свят, Исус и Бог отново си починаха в
събота след като завършиха спасителния план. Точно както Бог ни даде като
подарък сътворения свят, така ни дава и спасението като подарък .
10. Кой ден Библията нарича „Събота“? Лука 23: 54, Лука 24:1
__________________________________________________________________________
11. Според Библията кога започва съботния ден? Битие 1:5,8,13,19,23,31; Левит 23:32

Забележка: Според Бог, вечер и след това утро съставят ден. Със Залеза на
слънцето започва нов ден. Затова Съботата започва при залеза на петък вечерта
и завършва при залеза на събота вечерта.
12. Според Библията, какво означава „да се спазва съботния ден“? Езекиил
20:11,12,19,20

13. Как Бог иска да наричаме съботата? Исая 58:13,14
___________________________________________________________________________
14. Как Исус пазеше съботата свята? Лука 4:16
___________________________________________________________________________

15. Какво се случи след смъртта ан Исус? Кой ден учениците Му спазваха Свят?
Деяния 13:42-44
___________________________________________________________________________
Забележка: Денят, който бесе събота при сътворението е същият, който днес
нариаме събота. Всеки календар ще ни покаже, че съботата е седмият ден на
седмицата. Всеки речник ще ни каже, че съботата е седмия ден на седмицата.
Ако съботата се беше изгубила от времемто на Мойсей до Исусово време, Той със
сигурност щеше да оправи грешката.
16. Исус смяташе ли, че неговите ученици биха да продължат да спазват съботата
след Неговата смърт? Матей 24:20
__________________________________________________________________
Забележка: Ако Бог е променил съботата като ден за почивка в неделя, защо 40
години след смъртта му, той ще се изтересува от съботата при разрушаването
на Ерусалим?
17. Кога се е променила съботата в неделя като ден за поклонение?
Константин Велики, император на Римската империя обединява църквата и държавата.
През 321 г. Сл. Хр обявява декрет за задължително спазване на неделята.
Забележка: Най-ранните писания за спазването на Неделата датират от 321 сл.
Хр. От декрета на Константин Велики.
След това, други наредби се появяват като човешки инструменти. Повечето хора
днес, дори не знаят, че следват човешки закони установени през четвърти век.
Чудно ли е тогава, че Бог кава „Помни съботният ден?“
18. Благословение ли е за нас съботата днес? Евреи 4:9-11
___________________________________________________________________________

Забележка: Еврейската дума „Sabbath” e преведена на английски като „почивка“.
Когато влезнем в Божията „почивка“ чрез вяра, ние заздравяваме връзката си с
Него, като пазим съботата свята.
19. Какво каза Исус да правим ако го обичаме? Йоан 14:15
___________________________________________________________________________
Заключение: Съботата е знак между Бога и хората, които знаят, че Той е този Който
ги прави святи. Бог е не само Създател, но и Спасител. Ние си почиваме след
перфектната работа, която Бог е направил за нас. Бог не е променял своя закон.
Всъщност Той казва, че ако го обичаме ще пазим неговите започеди. Той иска да има
специално време всяка седмица, за да развива специална връка с нас. Той жадува да
бъде наш Спасител и Приятел!

