
C u cât timp înainte de ziua ta de naştere începi
să-ţi faci planuri? Chiar în ziua respectivă?

Sau cu câteva săptămâni înainte? Nu-i aşa că îţi
plac zilele de sărbătoare? 
În aceste zile putem face lucruri deosebite, avem
mâncare deosebită şi chiar purtăm haine deose -
bite. Hai să învăţăm despre ziua de sărbătoare a
lui Dumnezeu. O zi specială. O sărbătoare sfântă.

„Ce mult îmi doresc să vină sărbătorile de
iarnă!” zise Traian.

Mama îşi ridică privirea spre el şi râse. „Dar
de-abia suntem
în luna mai! Mai
ai ceva timp de
aşteptat!”

„Da, ştiu”, zise
Traian cu un oftat.

„De ce îţi doreşti să
vină sărbătorile de
iarnă?” îl întrebă
mama.

„Păi, ca să ascult
colinde!”

Traian a intro -
dus un CD cu
mu zi că  în calcu -
lator şi apoi a
spus: „Mi-aş dori să
fie vacanţa de iar nă,
pentru că îmi place să
fim aici toată familia –
bunicii, bunicile, veri -
şorii, toţi! Îmi place să
mă joc şi să fac
lucruri pe care nu le
facem altă dată.
Bineînţeles, îmi
plac mult

cadourile, iar anul trecut mi-a plăcut foarte mult
când le-am dat coşul acela cu alimente celor din
familia Spătaru. Şi mi-e atât de poftă să mănânc
o felie de cozonac de care faci tu!”

„Azi te-ai gândit numai la asta, nu-i aşa?”
zâmbi mama.

„Da, aşa este”, răspunse Traian şi se aşeză pe
canapea lângă mama.

„Am o veste bună pentru tine!” îi zise ea, şi
faţa lui Traian se lumină.

„Isus ştie ce-ţi doreşti acum! Tocmai de
aceea, El a creat Sabatul pentru noi.”

Mama zâmbi
din nou în

timp ce privea
faţa nedumerită

a lui Traian. 
„Ei bine, imagi -

nea    ză-ţi! Dumne -
zeu a făcut ziua
de Sabat după ce
a terminat lu -
crarea de crea -
ţie. El a făcut o
zi specială pe
care să o

petreacă îm -
preună cu oa -

me nii pe care i-a
creat. Sabatul

este ziua pre ferată
a lui Dumnezeu. El
vrea ca Sabatul să
fie un fel de săr -
bătoare în fie -
care săptămâ -
nă. Dorinţa Lui
este ca noi să
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Traian a şi uitat cât de departe erau sărbă -
torile de iarnă. 

„Ai dreptate, mamă,” zise el meditativ. „Saba -
tul este cu adevărat o zi deosebită. E ca şi cum
am avea sărbători de iarnă în fiecare săptă mâ -
nă. Hai să îi invităm la noi pe bunicul şi pe bu -
nica Sabatul viitor. Aşa, ziua lui Dumnezeu va fi
şi mai deosebită.”

Tu ce zici? Sabatul este darul pe care ţi-l ofe -
ră Dumnezeu în fiecare săptămână. Când a
terminat de creat lumea în cele şase zile, Dum -
nezeu S-a odihnit în ziua a şaptea. El a bine -
cuvântat-o şi a sfinţit-o. De la creaţie încoace,
sărbătoarea Sabatului este o zi specială în care
ne închinăm înaintea Lui, Îi mulţumim pentru

lucrurile
pe care 
le-a creat
şi Îi spu -
nem cât de
mult Îl iu -
bim. Este o
săr bătoare
sfân tă! Sa -
batul acesta,
Isus aşteap -
tă cu nerăb -
dare să fie
ală turi de
tine!

Mesaj
Eu mă închin lui Dumnezeu şi când 
mă bucur de Sabat, darul Lui săptămânal.

Text de memorat
„Dumnezeu 

a binecuvântat 
ziua a şaptea 
şi a sfinţit-o.”

(Geneza 2:3)

uităm toate preocupările din timpul săptă mânii
şi să petrecem cu El o zi deosebită. 

Tot ce ai spus că îţi place să faci în timpul
sărbătorilor de iarnă putem să facem şi în
Sabat. Ne întâlnim cu cei dragi şi facem lucruri
diferite de cele din timpul săptămânii. În plus, îi
facem şi pe alţi oameni fericiţi. Ne place chiar să
avem o mâncare specială!” zise mama cu un
zâmbet şi îl îmbrăţişă pe Traian.

„Niciodată nu m-am gândit că Sabatul poate
fi o zi de sărbătoare”, răspunse Traian,
gândindu-se la vorbele mamei.

„Ştii,” adăugă mama, „Isus de-abia aşteaptă să
petreacă împreună cu noi ziua de Sabat. El ne
iubeşte foarte mult! Când ne-a dat cele Zece
Porunci, El a zis: «Aduceţi-vă aminte de ziua
Sabatului. Lucraţi împreună cu Mine toată săp -
tămâna şi apoi sărbătoriţi împreună cu Mine
fiecare Sabat.» Timpul pe care îl petrecem cu 
El la sfârşitul fiecărei săptămâni de lucru este
foarte 
deosebit! 
Ne putem 
bucura de 
lucrurile 
frumoase pe 
care le-a 
creat pentru 
noi. Putem 
studia Cuvân-
tul Său ca să 
aflăm mai 
multe despre 
dragostea Sa. 
Prin toate 
acestea, îi ară-
tăm lui Isus 
că şi noi Îl 
iubim.”
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• Caută un loc liniştit în natură şi ci -
teş te împreună cu familia povestirea de săptă -
mâna aceasta. Descoperă lucrurile pe care le-a
creat Dumnezeu în fiecare zi a săptămânii
creaţiei.
• Citeşte-le membrilor familiei lista cu ideile
tale despre cum să faceţi din Sabat o zi deose -
bită. Roagă-i să aplicaţi una dintre ele.
• Învaţă-i textul de memorat.

• La altar, citiţi împreună textul din Exodul 20:8 şi
discutaţi-l.

• Realizează un ceas din carton sau dintr-o farfurie
de plastic. Prinde de ea limbile care indică ora şi
minutele. Scrie pe ceas: „Sabatul începe la ora...”
Află când apune soarele vinerea următoare. (Caută
într-un calendar sau în devoţionalul bisericii.)
Fixează ceasul la ora respectivă. Aşază ceasul pe
frigider ca să vă amintiţi să fiţi gata vineri, la
apusul soarelui.

• Repetaţi textul de memorat. Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru dragostea Sa şi pentru Sabat.

• La altar, cere-i cuiva să citească despre primul
Sabat (Geneza 2:1-3). Realizează un desen
despre primul Sabat. Scrie dedesubt textul de
memorat. Roagă-te să îţi aduci aminte de Isus în
fiecare zi a săptămânii şi să fii pregătit pentru
ziua de Sabat.

• Roagă-i pe membrii familiei să te ajute să
înveţi pe de rost porunca a patra (Exodul 
20:8-11).

• Astăzi ar fi bine să îi oferi unui prieten invitaţia
de a veni cu tine la Şcoala de Sabat. La altar,
împărtăşeşte-i familiei ce a răspuns prietenul sau
prietena ta. 
• Decorează o cutie pentru a păstra în ea darurile
pentru Şcoala de Sabat. Repetă împreună cu fami -
lia textul de memorat. Spune-le membrilor fami-
liei tale: „Sabatul este un dar de la Dumnezeu. 
Îmi place ziua de Sabat pentru că __________.”
• Citiţi sau spuneţi împreună porunca a patra
(Exodul 20:8-11). Apoi repetă această poruncă
folosind cuvintele tale.

• Citeşte şi discută împreună cu familia tex-
tele biblice de mai jos. Ele te vor ajuta să
descoperi cum poţi să I te închini lui
Dumnezeu în ziua de Sabat.
Proverbele 25:11 Exodul 15:1
Matei 6:6                 Romani 15:31
Psalmii 47:1           Matei 2:11
Psalmii 145:1

• Trebuie neapărat să
aştepţi ziua de Sabat pen-
tru a face aceste lucruri?

• Repetaţi împreună tex-
tul de memorat.

• La altar, citiţi despre cum trebuie să ne
pregătim pentru ziua de Sabat (Exodul

16:14,15,21-26). Apoi repetaţi textul de
memorat. Întocmeşte împreună cu familia

un plan asemănător cu cel făcut la Şcoala
de Sabat. În dreptul zilei de vineri,
notează ora la care apune soarele.
Roagă-i pe membrii familiei să facă
ceva deosebit. Alege câteva cântări.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI
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• Gândeşte-te la un lucru deosebit pe care 
să-l faceţi la deschiderea Sabatului. Repetaţi
po run ca a patra împreună. Faceţi lucrurile 
pe care le-ai notat în planul de ieri. În timpul
altarului, roagă-i pe membrii familiei să
spună textul de memorat.

• Citeşte Marcu 2:27. De ce a făcut Dumnezeu
Sabatul?

• Va veni prietenul tău la Şcoala de Sabat
mâine?

Sabatul este o zi 
atât de deosebită, încât îl vom păzi 

şi pe Noul Pământ 
(Isaia 66:23).

Indicaţii: Ca să îţi aminteşti mereu de darul special al lui
Dumnezeu, colorează triunghiurile. Apoi citeşte cuvintele rămase.
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