
#19 

Sabatul – Semnul credinței lui 

Dumnezeu 

 
În timpul unei lecții anterioare, am învățat că modul de a fi mântuit este numai prin Isus Hristos. 

Dreptatea perfectă a lui Isus devine a noastră doar dacă avem credință în El. Dumnezeu ne-a 

dăruit un simbol special care reflectă nu numai statutul Său de Creator, ci și relația Sa specială 

cu noi. În această lecție vom studia ce are Biblia să ne învețe pe acest subiect foarte important.  

 

1. De ce a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o? Geneza 2:1-3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea pentru ca ea să fie o binecuvântare pentru 

toate creațiile Sale, apoi El a sfințit-o. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a proclamat ziua a șaptea 

drept o zi specială care să-i amintească în mod constant omului de începuturile sale, de 

rădăcinile sale. Dumnezeu a creat lumea în șase zile, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. 

Observați că națiunea evreiască nu fusese încă formată. Dumnezeu a creat întreaga rasă 

umană în acel timp.  

 

2. În ce zi a fost creat omul? Geneza 1: 26-31 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu a creat toate lucrurile înainte de a crea omul. Creația lui Dumnezeu a fost 

un dar pentru Adam. Adam a sărbătorit împreună cu Dumnezeu creația Sa, odihnindu-se 

sau ținând ziua aceea sfântă. Adam nu l-a ajutat pe Dumnezeu la creație. Cu toate acestea, 

au sărbătorit împreună, odihnindu-se în ziua a șaptea. Observați că aceasta a fost a șaptea 

zi a lui Dumnezeu, dar prima zi a omului. Omul și-a început existența odihnindu-se în darul 

perfect și sfânt al creației lui Dumnezeu.  

 

3. Ce semnificație are Sabatul asupra creației lui Dumnezeu? Exod 20: 8-11 

________________________________________________________________________ 

 

4. Își schimbă Dumnezeu vreodată legile sau legămintele? Psalmul 89:34 _____________ 

 

5. A schimbat Isus vreodată Legea lui Dumnezeu? Matei 5:17, 18 ____________________ 

 

6. Pentru cine a spus Isus că a fost creat Sabatul? Marcu 2:27_______________________ 

 

 



7. Care era relația lui Isus cu Sabatul? Matei 12: 8 

________________________________________________________________________ 

 

8. În ce zi a murit Isus pentru noi? Luca 23: 52-56 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Isus a murit în “ziua pregătirii”, denumită în mod obișnuit “Vinerea bună”. Isus a 

desăvârșit salvarea noastră, o lucrare completă și perfectă, în a șasea zi, la fel cum 

Dumnezeu, drept Creator al nostru, și-a încheiat creația pentru noi în ziua a șasea.  

 

9. În ce zi a înviat Isus? Ioan 20: 1, 2 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Isus a înviat în prima zi sau în ziua pe care noi o numim “Duminica Paștelui”. Așa 

cum Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, după lucrarea Sa completă și perfectă de 

creație, Dumnezeu, prin Isus, s-a odihnit încă o dată în a șaptea zi, după ce și-a împlinit 

perfecta lucrare de mântuire. După cum Dumnezeu ne-a dăruit creația drept cadou, ne 

dăruiește și mântuirea drept un dar pentru care noi nu am depus niciun efort și nici nu am 

lucrat pentru a-l ajuta pe Dumnezeu în această privință.  

 

10. Ce zi este numită de Biblie Sabatul?  Luca 23: 54 - Luca 24: 1 _____________________ 

 

11. Conform Bibliei, când începe Sabatul? Geneza 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31; Leviticul 23:32 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Potrivit lui Dumnezeu, seara și apoi dimineața constituie o zi. Pentru Dumnezeu, 

apusul soarelui duce la o nouă zi. Prin urmare, Sabatul începe Vineri seara, la apusul 

soarelui și se încheie Sâmbătă seara, la apus.  

 

12. Conform Bibliei, ce mai înseamnă respectarea zilei de Sabat? Ezechiel 20:11, 12, 19, 

20 

________________________________________________________________________ 

 

13. Cum a vrut Dumnezeu să numim Sabatul? Isaia 58:13, 14 ________________________ 

 

14. A păstrat Isus sfântă ziua Sabatului? Luca 4:16 ________________________________ 

 

15. Dar după moartea lui Isus? Ce zi au sfințit ucenicii? Fapte 13: 42-44 _______________ 

 

Notă: Ziua în care a fost Sabatul la creație este aceeași zi pe care noi o numim Sabat azi. 

Orice calendar ne va arăta că Sâmbăta este a șaptea zi a săptămânii. Orice dicționar ne va 

spune că Sâmbăta este a șaptea zi a săptămânii. Dacă ziua Sabatului ar fi fost pierdută 

între timpul lui Moise și timpul lui Isus, Hristos, cu siguranță ar fi îndreptat această 

greșeală. (Vezi atașată Corespondența Observatorului Roial din Greenwich) 

 

16. A crezut Isus că urmașii Lui vor continua să păstreze Sabatul după moartea Sa? Matei 

24:20 ___________________________________________________________________ 



Notă: Dacă Dumnezeu ar fi schimbat ziua de închinare de la Sabat la Duminică, de ce l-ar 

mai fi preocupat Sabatul după 40 de ani de la moartea Sa, atunci când Ierusalimul a fost 

distrus?  

 

17. Cum am început să ne închinăm Duminica în loc de Sâmbătă?  

 

Constantin cel Mare, împăratul Romei, s-a alăturat bisericii și a devenit episcop. El a dat o 

lege prin care a odonat păstrarea zilei de duminică, în 321 d.Hr. 

 

Notă: Cea mai timpurie recunoaștere a respectării zilei de duminică, ca datorie legală, este 

constituția lui Constantin din 321 d.Hr., care decretă că toate curțile de justiție, locuitorii 

orașelor și atelierele trebuie să intre în repaus duminica, cu o excepție care îi favoriza pe 

cei angajați în munca agricolă.  

Enciclopedia Britanică, ediția 11, “Duminica” 

 

După aceasta, au venit alte ordonanțe prin intermediul instrumentalității umane. Cea mai 

mare parte din oamenii de azi, nici nu realizează că respectă o lege impusă de om în secolul 

IV. Mai este de mirare că Dumnezeu a spus: “Vă amintiți Sabatul?”  

 

18. Este Sabatul o binecuvântare pentru noi astăzi? Evrei 4: 9-11 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Cuvântul ebraic “Sabbath” este tradus în engleză prin cuvântul “odihnă”. Când 

intrăm în odihna lui Dumnezeu prin credință, întărim acea legătură păstrând sfântă ziua a 

șaptea a lui Dumnezeu.  

 

19. Ce spune Isus că ar trebui să facem dacă Îl iubim? Ioan 14:15 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie: Sabatul este un semn al poporului Său prin care ei știu că El este 

Cel care îi face sfinți. El nu este doar Creator al lor, ci și Mântuitor. Noi ne 

odihnim în lucrarea perfectă și completă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru 

noi. Dumnezeu nu a modificat sau schimbat a patra poruncă. De fapt, El 

spune, dacă mă iubești, vei păzi poruncile Mele. El dorește să petreacă un 

timp special împreună cu noi în fiecare săptămână, astfel încât să poată avea 

o relație iubitoare cu noi. El dorește să ne fie Mântuitor și Prieten! 

 

 



 
 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #19 

 
Î. 1 – Și-a încheiat lucrarea și s-a odihnit în ziua a șaptea 

Î. 2 – În a șasea zi 

Î. 3 – Sabatul este un memorial al creației lui Dumnezeu 

Î. 4 – Nu 

Î. 5 – Nu 

Î. 6 – Pentru om 

Î. 7 – El este Domn al Sabatului 

Î. 8 – Vineri 

Î. 9 – Duminică 

Î. 10 – Sâmbătă 

Î. 11 – La apus 

Î. 12 – “Sfințenia” noastră vine numai de la Dumnezeu 

Î. 13 – O desfătare 

Î. 14 – Da 

Î. 15 – Ucenicii au ținut Sâmbăta, Sabatul Sfânt 

Î. 16 – Da 

Î. 17 – [vezi notă] 

Î. 18 – Da 

Î. 19 – Să păzim poruncile Lui 

 

 

 


