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Małe studium biblijne

1. Ustanowienie
W opisie stwoenia zawaym w 1 Mż 2, 2-3 

ytamy: „I ukońył Bóg w siódmym dniu dzieło 
swoje, które uynił, i odpoął dnia siódmego od 
wszelkiego dzieła, które uynił. I pobłogosławił 
dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoął 
od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg doko-
nał w stwoeniu”. 

Bóg, jak komentuje Gerhard von Rad, ukońył 
dzieło stwoenia popez swój odpoynek siód-
mego dnia. Dzień odpoynku, dzień siódmy, jest 
więc dniem uświęconym pez Boga, należącym 
do Niego,  pez to mającym charakter sakralny- 
por 3 Mż 23, 2; 2 Mż 31, 15; 35,2, Ez 20,12; 46,1-4, 2 
Mż 31,17; 1 Mż 2, 2. 

Trudne jest ustalenie okresu, od którego ło-
wiek reektował sabat jako dzień odpoynku. 
W opisie dziejów łowieka w Ogrodzie Eden ani 
też później, po wygnaniu z raju, nie znajdujemy 
wzmianki, aby dzień siódmy był dniem sze-
gólnym, dniem odpoynku. Takie fakt datuje się 
dopiero od VII w. ped Chrystusem (Amos 8,5; 
Ozeasz 2,13). Zwyaj święcenia sabatu istniał 
już weśniej, co widzimy w asie uszenia 
manny (2 Mż 16), kiedy to Izrælici mieli zbierać 
codziennie omer manny na głowę, a szóstego dnia 
w dwójnasób, bo następnego dnia „tak powiedział 
Pan: jutro będzie wypoynek poświęcony Panu, 
dzień sabatu” (w. 23). Na weśniejsze stosowanie 
święcenia sabatu wskazują nam także izrælskie 
tradycje prawne (2 Mż 20; 2 Mż 23, 12; 34,21; Mż 5, 
12- 15). Łamanie tego nakazu było wyrazem pro-
fanacji i bałwochwalstwa, co - zgodnie z Bożym 
postanowieniem -  miało być karane śmiercią. 
W 2 Mż 31, 14-15 ytamy: „Pestegajcie więc 
sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, 
poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń 
jakąkolwiek pracę, będzie wytracony ośród 
mego ludu… Każdy, kto w dniu sabatu wykonuje 
jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć”. 

2. Etymologia Słowa
Wyjaśnianie naukowe pochodzenia sabatu 

skupiały się na pewnych dniach w miesięnym 
kalendau babilońskim, w którym ograniono 

ynności króla i pracujących podwładnych. Powo-
dem tego ogranienia było złe fatum, pech, nie-
pomyślność pynoszona pez dni odpowiadające 
kwaom księżyca - 7,14,21 i 28. Tego wyjaśnienia 
jednak nie można zaakceptować, gdyż sabat został 
ustanowiony jako cotygodniowy cykl bez odnie-
sienia do księżyca. Ponadto, co teba wyraźnie 
podkreślić, sabat ma radosny, świąteny charakter 
– odpoynek, podziwianie i radość ( Ozeasz 2,13; 
Lm 2,6). Słowo „sabat” oznaa pestać pracować, 
wypoywać, co sugerują nam słowa 1 Mż 2,2-3. 
Oznaa to, jak zauważa ks. Manfred Uglo, że jest 
on dniem zapestania pracy, odpoynku, święto-
wania.

3. Geneza Szabatu
Pierwotnie szabat uzasadniano świętością dnia 

i racją humanistyną - konienością odpoynku 
– „sześć dni wykonywać będziesz swoje prace, 
ale siódmego dnia będziesz świętował, aby wy-
poął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn 
twojej niewolnicy i pychodzień” (2 Mż 23, 12). 
Jak Jahwe uwolnił Izræla od ciężkich prac w Egip-
cie, tak też Izrælici winni uwalniać swych niewol-
ników od pracy „pestegaj dnia sabatu, aby 
go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Sześć 
dni będziesz pracował i wykonywał wszelką 
twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, 
twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej 
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani 
twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani 
twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy pybysz, 
który mieszka w twoich bramach, aby odpoął 
twój sługa i twoja służebnica tak jak ty” ( 5 Mż 
5, 12-15), 

Szabat uzasadnia się także racjami teologiny-
mi:

a/ pamięcią o odpoynku Boga po akcie stwo-
enia

b/ pamięcią o wyzwoleniu Izræla z niewoli 
egipskiej- 5 Mż 5,15 „Pamiętaj, że byłeś niewol-
nikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wy-
prowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem 
wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój 
Bóg, abyś obchodził dzień sabatu”

c/ znakiem poświęcenia- „Powiedz synom 
izrælskim: zaiste, pestegać będziecie sabatów 
moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami 
po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, 
żem Ja Pan, który was poświęca” 2 Mż 31,13n, por. 
Ez 20, 12.

Sabat był dniem radości - Oz 2, 11, dniem służ-

Dzień odponienia - 
szabat
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by dla Boga – 4 Mż 28,9n, a także poueniem 
o równości wszelkiego stwoenia, gdyż tego dnia 
miał odpoywać zarówno pan, jak i niewolnik, 
a nawet zwieę. W 2 Mż 23,10-11, 3 Mż 25,1-7 znaj-
dujemy także zalecenie, by w każdym siódmym 
roku nie obsiewać pola, nie zbierać winorośli, gdyż 
ziemia ma wtedy sabat. Także co siódmy rok nale-
ży umoyć długi- 5 Mż 15,2

4. Święcenie Szabatu
W Dekalogu III pykazanie – nakaz świętowa-

nia sabatu jest najbardziej rozbudowanym pyka-
zaniem: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 
Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką 
swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana 
boga twego: nie będziesz wykonywał żadnej pra-
cy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój 
sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani 
obcy pybysz, który mieszka w twoich bramach. 
Gdyż w sześciu dniach uynił Pan niebo i ziemię, 
moe i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia 
odpoął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sa-
batu i poświęcił go.”(2 Mż 20,8-11) Pykazanie to, 
jak wyżej peytaliśmy,  zawiera w sobie nakaz 
świętowania sabatu, zakaz pracy, świętość saba-
tu. Po powrocie z niewoli babilońskiej za asów 
Ezdrasza i Nehemiasza sabat stał się głównym 
pykazaniem Izrælitów, którego pesteganie 
oparli pede wszystkim na zakazie pracy. Rabini 
poświęcili dwa traktaty Miszny święceniu szaba-
tu, w której wyliają 39 prac zakazanych w sabat. 
W Biblii ytamy m.in. o następujących zakazach 
dotyących tego dnia:

- zakaz handlu Neh 10, 32; Neh 13, 15nn 
- penoszenia ciężarów  Jr 17,21n; Neh 13, 19
- zapalania ognia   2 Mż 35, 3
- wychodzenia z domu  2 Mż 16, 29
- pygotowywania potraw 2 Mż 16, 23

- orania, zbierania plonów 2 Mż 34, 21
- zbierania dewa   4 Mż 15, 32 
- leenia

Szabat to nie tylko niepracowanie, ale pede 
wszystkim świętowanie. Do właściwego świę-

towania teba się odpowiednio pygotować 
i „dostroić”. Ped tym szególnym dniem ro-
biono zakupy, wykonywano wszystkie poteb-
ne prace, ątano i świątenie dekorowano 
mieszkanie. Ped nastaniem szabatu ubierano 
świąteną odzież. Świętowanie było bardzo 
uroyste, zawierające wiele symboli odwołują-
cych się do peszłości. Szegółowe opisy można 
znaleźć na stronach internetowych, w literatue 
m.in. Henri Daniel-Rops. Życie codzienne w Pa-
lestynie w asach Chrystusa. Warszawa 1994.
Szabat rozpoynał się, gdy na niebie było widać 
ty gwiazdy. Zanim jednak to nastąpiło,  głos 
(tykrotny w odstępach) „trąbki szabatowej” 
oznajmiał, że należy końyć prace, bo zbliża się 
as szabatu. Teci, ostatni sygnał był znakiem do 
rozpoęcia świętowania. Pani domu zapala świe-
ce, ojciec błogosławi dzieci słowami z Pypowieści 
31,10-12 wychwala żonę, błogosławi Boga za wino 
i chleb. Następuje uroysty posiłek, w którym 
uestnią wszyscy łonkowie rodziny. Wszy-
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scy mają as, nikomu się nie śpieszy, prowadzą 
pyjemną rozmowę. Omawiają fragmenty Tory, 
mówią o zwyajach, o postaciach historynych. 
Także śpiewają pieśni. Rano udają się na poranne 
nabożeństwo, a po powrocie ożywają posiłek 
i cieszą się świętem. Wesnym wieorem udają 
się do synagogi na wieorną modlitwę. Po po-
wrocie ożywają teci posiłek szabatowy, który 
ojciec rodziny końy godzinę po zachodzie słońca 
modlitwą i błogosławieństwem.

5. Jezus a Szabat 
Jezus nie obalił obowiązku sabatu, zachowywał 

go, tak samo uynili naśladujący Go uniowie, 
jak ytamy chociażby w Łk 4,16: „I pyszedł do 
Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według 
zwyaju swego w dzień sabatu do synagogi, 
i powstał, aby ytać.” Chrystus miał natomiast 
zasteżenia co do osobu święcenia tego dnia 
i zdecydowanie wystąpił peciw formalizmowi 
ograniającemu pesteganie sabatu do odpo-
ynku i nierobienia niego. Jezus stawiał pyka-
zanie miłości ponad sformalizowane pesteganie 
sabatu i dlatego także i tego dnia uzdrawiał (Mk 
3,1-5); tolerował rwanie kłosów (Mk 2,27); uzdro-
wionemu w sabat kazał nieść swoje łoże (J 5,8-13). 

Jezus pywrócił sens szabatu, stwierdzając, że 
„sabat jest ustanowiony dla łowieka a nie ło-
wiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowiey jest 
Panem również i sabatu” (Mk 2, 27-28). On jest 
nie tylko Panem sabatu, ale sam jest sabatem, yli 
odpoynkiem. Dlatego też ma prawo zapraszać do 
siebie zmęonych działaniem, a oni z pewnością 
wiary mogą skutenie oekiwać odponienia. 
Poświadają to słowa Jezusa zacytowane w Mt 
11,28: „Pójdźcie do mnie wszyscy, któy jesteście 
racowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” 
Pez wiarę stajemy się wółuestnikami Chry-
stusa i w Nim mamy odponienie - uwolnienie 
od gechu, zbawienie. 

Święcenie niedzieli
Po śmierci Jezusa i Jego zmawychwstaniu 

uniowie nadal pestegali sabat i wykoysty-
wali go do zwiastowania ewangelii w synagogach 
( Dz 13, 14; 16, 13). Reektowały go także i pierw-
sze zbory judeocheścijańskie. Później, opró sa-
batu, zaęto świętować niedzielę, w którą zbierali 
się „na łamaniu chleba” (1 Kor 16; Dz 20, 7) na pa-
miątkę zmawychwstania Chrystusa, a także dnia, 
w którym ukazywał się Zmawychwstały Pan 
(Jan 20,19 i 26) oraz dnia, w którym został wylany 
Duch Święty. Ten wyjątkowy dzień w Objawieniu 
Jana 1,10 otymał nazwę „Dzień Pański”. Dzień 
ten, niedziela, do 321 roku była dniem roboym 
i zdaały się procesy peciwko cheścijanom 

otykającym się w niedzielę „na łamaniu chleba”. 
W 321 r. cesa Konstantyn wydał nakaz święto-
wania niedzieli jako Dnia Pańskiego i wprowadził 
zakaz pracy, zaś synod w Laodycei w 364 r. zakazał 
święcenia sabatu i ustanowił niedzielę jako dzień 
święty. 

Chrystus nie rozwiązał zakonu, nie zniósł py-
kazań, ale wypełnił je. Zakonowi nadał nowego 
ducha. On nas uwolnił z niewoli gechu i śmierci, 
złąeni z Chrystusem, pez wiarę i chest, sta-
liśmy się „nowym stwoeniem”. Mamy udział 
w Jego śmierci i zmawychwstaniu; tym samym 
wieący jest  nowym stwoeniem wezwanym do 
prowadzenia nowego życia, jak ytamy w 2 Kor 
5,17: „tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym 
jest stwoeniem; stare peminęło, oto wszystko 
stało się nowe” oraz w Rz 6,4 : „… abyśmy jak 
Chrystus wskeszony został z mawych pez 
chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.”

Jak więc, prowadząc nowe odrodzone życie, 
mamy święcić ten dzień święty? Jak właściwie 
wypełniać to pykazanie? Wskazówki w oparciu 
o Słowo Boże udziela nam Reformator ks. dr Mar-
cin Luter w Dużym Katechizmie, gdzie tak m.in. 
mówi: „święta […]należy peznayć na nauanie 
Słowa Bożego, tak aby właściwą funkcją tego dnia 
było rawowanie uędu kaznodziejskiego […], 
nie należy wszakże tego święcenia pojmować tak 
ciasno, żeby z jego powodu inna okolinościowa 
robota, bez której się obejść nie można, miała być 
wzbroniona”1 […]„Jak tedy dochodzi do takiego 
uświęcenia? Nie w ten osób, że się za piecem 
siedzi i nie wykonuje żadnej cięższej pracy, lub 
też że się wieńcem stroi głowę i wdziewa najlep-
szą odzież, le […] gdy zajmujemy się Słowem 
Bożym i ćwiymy się w nim”[…] Wstymać się 
bowiem od pracy i próżnować potrafią równie 
dobe i niecheścijanie” … [Skoro tedy tak wiele 
zależy od Słowa Bożego, iż bez niego żaden dzień 
święty nie może być uświęcony, powinniśmy wie-
dzieć, że Bóg chce, aby to pykazanie było ściśle 
pestegane, i że będzie karał wszystkich, któy 
Jego Słowem gardzą, nie słuchają go i nie chcą 
się uyć… Dlatego nie tylko ci geszą peciwko 
temu pykazaniu, któy dnia świętego jaskrawo 
nadużywają i bezeszą go, le również ci, któy 
z powodu chciwości lub lekkomyślności zaniedbu-
ją słuchania Słowa Bożego, albo też leżą po goo-
dach pijani i obżarci jak świnie”…]2 

Tak więc niedziela ma być szególnym a-
sem, darowanym pecież pez Boga, na otka-
nie z żywym Bogiem obecnym w nabożeństwie 
w Słowie i Sakramencie. Podas nabożeństwa, 
gdy wsłuchujemy się w Słowo Boże, w liturgii, 
w Sakramentach Chtu i Komunii Świętej  peży-
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wamy bliskość Boga. Peżywamy Jego obecność, 
Jego wstępowanie w nas popez Słowo, popez 
działanie Ducha, popez prawdziwe, realnie obec-
ne Ciało i Krew Zbawiciela pyjmowane wraz 
z opłatkiem i winem. Ks. Marek Uglo trafnie 
ukazuje istotę niedzieli i nabożeństwa: „Rozcho-
dzi się o to, aby peżywając bliskość ratującego 
z niewoli gechu i śmierci Boga, eywiście stać 
się wolnym i nowym łowiekiem. A ku temu naj-
lepszą i w sumie jedyną okazję stwaa niedzielne 
nabożeństwo, podas którego odżywa pamięć 
o zbawym dziele Boga popez zwiastowanie 
Słowa Bożego i udzielanie Sakramentu Oaa…. 

Każdorazowe słuchanie Słowa Bożego i pyjmo-
wanie Sakramentu Oaa jest uestnieniem 
w życiodajnym kontakcie z uświęcającym Bo-
giem.”3

W swoich rozważaniach o niedzieli abp Henryk 
Muszyński zwrócił uwagę, że tecie pykazanie 
jest jedynym zawierającym wezwanie „pamiętaj” 
i myśl konkluduje: „widonie Bóg pewidział, jak 
wielkie zagrożenie wiąże się z wypełnieniem tego 
pykazania we wszystkich asach.”4 

Istotnie, od prawieków święcenie tego dnia 
było zagrożone, bo mimo osteżenia „pamiętaj” 
i nakazu święcenia trafiali się tacy, któy łamali 
sabat. Pykładem może być łowiek zbierający 
w sabat drewno, którego ukarano śmiercią pez 
ukamienowanie (pat: 4 Mż 15,32-36; 2 Mż 31, 14-
15). Nakaz święcenia niedzieli łamali także ewan-
gelicy. M.in. w XVII w. w ewangelickim Gdańsku 
karano gywną szynkay otwierających swoje 
lokale ped południem, yli ped zakońeniem 
nabożeństwa. Wielokrotnie, nie tylko z ambon i na 
lekcjach religii, ale i w naszej prasie, rozlegały się 
głosy wzywające do uszanowania dnia świętego. 
W „Strażnicy Ewangelinej” nr 14/1953 str.193 ks. 
Karol Kubisz napisał: ”Wiele zakładów użyteno-
ści publinej jak komunikacja, służba zdrowia oraz 
inne ważne dla poądku i dobra życia ołenego 

instytucje, nie mogą w niedziele wstymać swej 
działalności. Możesz jednakże ty ograniyć swe 
poteby, by nie wykoystywać usługujących ci 
- i tym samym bodaj w małej ęści umożliwić dy-
żurującym ich odpoynek niedzielny.” Jak nadal 
bardzo aktualne jest to wezwanie i ten apel!

„Pamiętaj abyś…” zmusza nas do zastanowie-
nia się nad tym, jak dzisiaj rozumiemy niedzielę 
i jak ją święcimy? W odpowiedzi na to pytanie 
mogą nam pomóc obserwacje: frekwencja na na-
bożeństwie, działające sklepy a zwłasza wielkie 
centra handlowe, pracujące tego dnia firmy, nad-
rabianie zaległości w pracach domowych … Czy, 
w najlepszym pypadku, nie ograniamy się do 
„nicnierobienia”? Czy odzież noszona w niedzielę 
różni się swoją „odświętnością” od tej noszonej 
„na co dzień”? Czy w tym dniu dostegamy jego 
głębsze znaenie- znak pymie-
a, znak miłości Boga, zbawienia, 
wdzięności, uświęcenia? Czy 
w gronie rodziny rozważamy sło-
wa ytane podas nabożeństwa? 

ks. Andej Mendrok
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