
Prieš kreipiantis į Egipto karalių dėl Iz-
raelio vaikų laisvės, Mozė ir jo brolis Aaronas su-
sitiko su užguitais Izraelio vadovais. Per šį susiti-
kimą Mozė ir Aaronas paskatino žmones pašvęsti 
save Viešpačiui ir pranešė, kad Dievas Savo galin-
ga ranka ketina juos išvaduoti iš vergystės.

Izraelitai dirbdavo septynias dienas per sa-
vaitę, kad spėtų atlikti egiptiečių skirtą darbo krū-
vį. Bet po šio susitikimo su Moze jie akivaizdžiai 
nusprendė vėl ilsėtis kas septintąją dieną (kaip ir 
juos buvo mokęs Dievas). Štai kodėl vėliau įsiu-

tęs faraonas Mozei ir Aaronui 
pasakė: „Jūs dar norite jiems parū-
pinti poilsį nuo jų darbų“ (Išėjimo 
5, 5). (Vertimas iš anglų k. „King 
James Bible“). (Čia pavartotas 
hebrajiškas žodis „poilsis“ reiš-
kia „šabas“, „sabata“. Sakytina 
„švęsti šabą“ (sabatą).) 

Piktasis karalius žinojo, jog 
jis turi padaryti kažką drastiško, 
kad suvaldytų šią vergų tautą, 
taigi nusprendė juos užversti 
darbais ir iš jų minčių išstumti 
Dievą ir Jo garbinimą. Jis įsakė: 
„Nebeduokite daugiau žmonėms 
šiaudų plytoms gaminti, kaip iki 
šiol darėte. Teeina ir tepasirenka 
šiaudų patys! Bet reikalaukite iš jų 
to paties skaičiaus plytų, kaip kad 

anksčiau jie padirbdavo. Skaičiaus nesumažinkite“ 
(Išėjimo 5, 7–8).

Kaip ir Mozės dienomis, Dievas yra pasi-
ruošęs dėl Savo tautos padaryti didžių dalykų. 
Greitai ji bus išvaduota iš nuodėmės vergystės ir 
iškeliaus į dangiškąjį Kanaaną. Dar kartą dabar 
Dievas  mėgina nukreipti Jo žmonių protus link 
sabatos poilsio svarbumo.

7. Plytos be šiaudų    
(žr. Išėjimo 4, 29–5, 19)

PASTABA: Jėzus buvo nukryžiuotas penktadienį (pasiruošimo dieną), dieną prieš 
sabatą (Morkaus 15, 42). Per sabatą Jėzus ilsėjosi kape (Luko 23, 56), po to pirmąją 
dieną prisikėlė – dieną po sabatos (Morkaus 16, 1–6). Pasaulio krikščionys vis dar 
švenčia tą dieną kaip Velykų sekmadienį. Biblija aiškiai rodo, kad sabata buvo 
diena po penktadienio ir diena prieš sekmadienį. Lengva nustatyti šią dieną bet 
kuriame kalendoriuje. (žr. priedą „Ką sako žodynas“)

13.		Ar	Dievas	kam	nors	leido	pakeisti	Jo	šventąją	dieną?

	 Patarlių	30,	5–6: Kiekvienas Dievo žodis ugnimi išmėgintas! Jis skydas 
tų, kurie juo pasitiki. Nieko prie jo žodžių __________________, kad Jis 
tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu.

PASTABA: Prieš paskelbdamas Dešimt Dievo įsakymų, kaip apibūdinta Pakartoto 
Įstatymo 5 skyriuje, Dievas rimtai įspėjo, kad niekas negali ką nors „pridėti“ ar 
„atimti“ (Pakartoto Įstatymo 4, 2). Jie turi būti laikomi tiksliai tokie, kokius Jis juos 
pateikė. Dievas palaimino Savo sabatą (Išėjimo 20, 11), ir, jei Jis ką nors palaimina, 
tai palaimina visiems laikams (1 Metraščių 17, 27). Dievas sako: „Savo Sandoros 
su juo nelaužysiu, Savo lūpų pažado nekeisiu“ (Psalmė 89, 35). Suklaidinti žmonės 
pripažįsta, kad jie pakeitė šventą Dievo sabatą į sekmadienį. Bet Dievas nepriims 
žmonių mokymų, nes Jis davė mums vadovą – Bibliją.

 
14.		Kada	prasideda	ir	baigiasi	sabata?

	 Kunigų	23,	32: Nuo  __________________  ligi  _________________, 
švęsite šį jūsų šabą.

	 Morkaus	1,	32: Atėjus vakarui, kai  __________________    
__________________ .

PASTABA: Sabatos valandos prasideda nuo saulėlydžio penktadienį ir tęsiasi iki 
saulėlydžio šeštadienį.

15.		Kuri	Apreiškimo 1, 10 eilutėje minima diena yra Viešpaties    
	diena?

	 Išėjimo	20,	10:  Bet septintoji diena yra __________________, Tavo 
Dievo, šabas.

	 Izaijo	58,	13: Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų ir 
_________________ __________________  __________________ 
neužsiimsi savo reikalais.

	 Morkaus	2,	28: Taigi Žmogaus Sūnus yra ir __________________ 
Viešpats.

PASTABA: Senajame ir Naujajame Testamentuose Dievas sabatą vadina Viešpa-
ties diena. Jis taip pat nurodė, kad žmonės būtų įspėti, jog nedarytų nuodėmės, 
pamindami Dievo sabatą (Izaijo 58, 1. 13). Dievas pareiškia, kad šventoji sabata 
yra visiems žmonėms (Izaijo 56, 2–7). Biblija niekada nenurodo sekmadienio kaip 
Viešpaties dienos. Tai paprasčiausia viena iš šešių savaitės darbo dienų (Ezechielio 
46, 1). Ji niekada nebuvo kažkuo daugiau.

16.		Koks	palaiminimas	yra	pažadėtas	sabatos	įsakyme?

	 Mato	11,	28:	 Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; 
Aš jus __________________.

	 Išėjimo	33,	14: Palengvindamas tau naštą, Aš __________________ 
eisiu su tavimi.

	 Hebrajams	4,	5: Jie neįžengs į Mano __________________ 
__________________.

PASTABA: Kiekvienas iš Dešimties Dievo įsakymų turi dvasinę prasmę. Kai kurie 
krikščionys įstatymininkai orientuojasi į Įstatymo raidę ir nepaiso Įstatymo dva-
sios. Jėzus nori, jog mes atkreiptume dėmesį į abu, kad išlaikytume pusiausvyrą 
(Mato 5, 21–22. 27–28). Biblijoje išgelbėjimui apibūdinti dažnai vartojamas žodis 
„poilsis“. Hebrajams 4, 1. 4. 9–10 eilutėse nurodyta, kad tie, kurie buvo nuvesti į 
atsivertimo „poilsį“ ir pasilieka Kristuje, švęs septintąją dieną – sabatą – kaip Kris-
taus poilsio simbolį. 

Jūsų   atsiliepimas
Kadangi Jėzus suteikė sabatą kaip Jo galios kurti ir pašventinti ženklą, ar 
norėtumėte pradėti patirti šios šventos dienos palaimas, švenčiant ją Jo 
garbei?

Atsakymas: ______________________________

Priedas
Šioje dalyje pateikta papildoma informacija, kurią galima tyrinėti toliau.

Ką	sako	žodynas	

Raskite toliau pateiktus žodžius bet kuriame žodyne ir atkreipkite 
dėmesį į tai, ką rasite.
Anglų kalbos žodynuose rasite, kad:
Šeštadienis (daiktavardis) – septintoji ir paskutinė savaitės diena.
Sekmadienis (daiktavardis) – pirmoji savaitės diena.

Katalikų kunigas Česlovas Kavaliauskas yra parašęs komentarą 
prie Mato 28, 1: „Pagal Senojo Testamento, Naujojo Testamento bei bažny-
tinį skaičiavimą sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, o šeštadienis (šabas) 
- septintoji“  (Naujasis Testamentas, Lietuvos Biblijos Draugija, Vilnius 
1992, psl. 92)
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 Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Ar	Dievas	sukūrė	sabatos	poilsį	tik	izraelitams?

	 Morkaus	2,	27:	Ir pridūrė: „Šabas padarytas __________________, ne 
žmogus šabui.“

PASTABA: Jėzaus pasakyme, kad sabata buvo sukurta žmogui, žodis „žmogui“ 
reiškia visai „žmonijai“ – visiems žmonėms, visiems laikams, kiekvienoje vietoje. 
Sabatos poilsis buvo duotas žmonijai Adomo ir Ievos laikais, kai Izraelio tauta dar 
nebuvo atsiradusi. 

2.	 Kada	Dievas	sukūrė	sabatą?

	 Pradžios	2,	1.	3: Taip buvo __________________dangus ir žemė bei 
visa jų galybė... Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, 
nes tą dieną Jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų.

PASTABA: Sabata buvo sukurta kūrimo savaitės pabaigoje.

3.	 Kuri	savaitės	diena	yra	sabata?

	 Pradžios	2,	2–3: Kadangi __________________  __________________ 
Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, 
__________________  __________________ Jis ilsėjosi po visų 
darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino __________________  
__________________ ir padarė ją šventą, nes tą dieną Jis ilsėjosi po visų 
kūrimo darbų.

PASTABA: Pradžios 2 skyriuje Dievas tris kartus pasako mums, kad Jis sukūrė 
sabatą septintą kūrimo savaitės dieną. Jis taip pat ją „pašventino“, o tai reiškia 
„atskyrė naudoti šventai“. Dievas sukūrė sabatą kaip 24 valandų periodą, nes 
tikriems mylintiems santykiams su Jėzumi išvystyti reikia laiko. Velnias kaip ir 
Egipto faraonas nori mus apkrauti darbais, kad negalvotume apie Dievą. Žinoda-
mas, kaip paskutinių laikų žmonės bus apsivertę reikalais, Dievas kas savaitę pa-
skyrė ypatingas 24 valandas, kad jas praleistų su Savo žmonėmis. Jis jums paskyrė 
kassavaitinį pasimatymą. Nepraleiskite susitikimo su Juo! 

 
4.	 Kaip	Dievas	parodė	Savo	šventos	sabatos	svarbą?

	 Išėjimo	20,	8–11: Atmink ir __________________ šabo dieną... 
VIEŠPATS septintąją dieną __________________ ir pašventino.

PASTABA: Išėjimo 20, 8–11 eilutėse – ketvirtasis Dievo Įstatymo įsakymas. Padary-
damas sabatą vienu iš Dešimties įsakymų, Jis pademonstravo jos ypatingą svar-
bą. 10 eilutėje ją vadina: „VIEŠPATIES, Tavo Dievo, šabas.“ Tik ketvirtasis įsakymas 

prasideda žodžiu „atmink“, nurodančiu tai, kad žmonės užmirš. Dešimties Dievo 
įsakymų laužymas yra nuodėmė (1 Jono 3, 4). Bet Jėzus mirė, kad išgelbėtų Savo 
žmones nuo jų nuodėmių arba Įstatymo laužymo (Mato 1, 21).

5.	 Kokių,	pasak	Dievo,	dviejų	nuostabių	dalykų	ženklas	yra	
sabata?

	 Išėjimo	31,	17:	Amžinai jis [šabas] bus ženklas tarp Manęs ir izraelitų, 
nes per šešias dienas __________________  __________________ 
dangų ir žemę, o septintąją dieną atsikvėpė ir ilsėjosi.

	 Ezechielio	20,	12: Daviau jiems Savo šabus kaip ženklą Man ir jiems, 
kad žinotų, jog Aš, VIEŠPATS, juos __________________.

PASTABA: Dievas sako, kad sabata yra Jo kaip Kūrėjo ir Atpirkėjo galios ženklas. 
Apreiškimo 14, 6–14 Dievas pateikia tris svarbias žinias, kurios turi būti paskelbtos 
„žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms“ (6 eilutė). Pirmąją 
žinią galima rasti 7 eilutėje: „Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo 
valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją!“ 
Tai kvietimas sugrįžti prie tikrojo, į ketvirtąjį įsakymą nurodančio, garbinimo: „Juk 
per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją 
dieną ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir pašventino“ (Išėjimo 20, 11).

6.	 Kurią	dieną	šventė	Jėzus?

	 Luko	4,	16: Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, 
__________________  __________________, nuėjo į sinagogą ir 
atsistojo skaityti.

PASTABA: Jėzus visame kame yra mūsų pavyzdys (1 Petro 2, 21), įskaitant ir saba-
tos šventimą, ką Jis buvo įpratęs daryti. „Įpratimas“ tai yra reguliarus veiksmas. 
Krikščionys turi vaikščioti taip, kaip Jis vaikščiojo (1 Jono 2, 6).

7.	 Koks	buvo	Pauliaus	įprotis	dėl	sabatos?

	 Apaštalų	darbų	17,	2: Pagal ____________________   
____________________ Paulius užėjo pas juos ir tris šabus aiškino 
jiems Raštus.

	 Apaštalų	darbų	18,	4: __________________  __________________
Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus.

PASTABA: Paulius taip pat buvo įpratęs švęsti septintąją dieną – sabatą.

8.	 Ar	apaštalai	per	sabatą	susitikdavo	su	žmonėmis?

	 Apaštalų	darbų	13,	42:	Jiems išeinant, __________________ prašė, 
kad jie ir kitą __________________ pakalbėtų apie tuos dalykus.

PASTABA: Kitą kartą sabatos  metu mokiniai susitiko prie upės su moterų grupe, 
nes mieste nebuvo sinagogos (Apaštalų darbai 16, 13).

9. Ar	Jėzus	manė,	kad	Jo	žmonės	laikysis	sabatos		po	to,	kai	Jis	
mirs	už	jų	nuodėmes?

	 Mato	24,	20: Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar 
__________________ dieną.

PASTABA: Čia Jėzus išpranašavo Jeruzalės griūtį, apie kurią Jis žinojo, kad įvyks 
70 m.  (maždaug po 40 metų). Bet Jis siūlė melstis, kad netektų bėgti nuo puolan-
čios kariuomenės per sabatą. Aišku, kad Jėzus tikėjosi, jog po Jo mirties Jo žmonės 
laikys sabatą šventa.

10.		Ar	Biblija	moko,	kad	paskutinių	laikų	Dievo	žmonės	taip	
pat	laikys	Jo	septintąją	sabatos	dieną	šventa?

	 Apreiškimo	12,	17: Ir įnirto slibinas [velnias] prieš moterį 
[bažnyčią], ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis [likučiu], kurie 
__________________ Dievo __________________.

	 Apreiškimo	14,	12: Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie 
__________________ Dievo __________________ ir Jėzaus tikėjimo!

  

PASTABA: Prieš tai pateikti tekstai akivaizdžiai nurodo į Dievo paskutinių laikų 
bažnyčią ir kiekviena ištrauka aiškiai teigia, kad Dievo paskutinių laikų bažnyčia 
laikysis Jo įsakymų, kurie, žinoma, apima ir ketvirtą sabatos  įsakymą.

11.			Ar	visi	išgelbėtieji	danguje	švęs	sabatą?

	 Izaijo	66,	22–23: Kaip naujieji dangūs ir naujoji žemė, kuriuos Aš 
kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, – tai VIEŠPATIES žodis, – taip 
gyvuos tavo giminė ir tavo vardas. Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą 
__________________  __________________ ateis Manęs pagarbinti,  – 
sako VIEŠPATS. 

PASTABA: Biblija teigia, kad visų laikų atpirktieji kartu švęs Dievo sabatą danguje 
ir naujoje žemėje. 

12.		Ar	galime	būti	tikri,	kad	dabartinis	šeštadienis	yra	ta	pati		
	sabatos	diena,	kurią	Jėzus	laikė	šventa?

	 Luko	23,	54–24,	1: Visa tai dėjosi Pasirengimo [penktadienis] dieną, 
jau beprasidedant šabui. ...Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų 
ir tepalų, o __________________ dieną __________________, 
kaip reikalavo Įstatymas. __________________ savaitės 
__________________, rytui auštant, moterys atėjo prie kapo.


