
Szabat jest znakiem tego, że Jezus Chrystus jest naszym Stwórcą i Odkupicielem.  Ma nam ciągle 

przypominać, że Jezus nas stworzył i oferuje nam przebaczenie naszych grzechów oraz życie wieczne 

dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Szabat jest pomnikiem sprzeciwiającym się 

usprawiedliwieniu z uczynków, czyli próbom zasłużenia na niebo poprzez dobre czyny. Stale 

przypomina nam, że życie i zbawienie zostały nam darowane przez Jezusa Chrystusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować to w swoim życiu? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Jezus i szabat (część 1) 

Boży pomnik czasu 

 

Szabat nie jest jedynie przykazaniem. Jest pomnikiem, który co tydzień ma nam na nowo 

przypominać, kim jest Bóg. Jest tak wiele wpływów na tym świecie, które odciągają nas od Boga. 

Szabat jest genialnym wynalazkiem Boga kierującym raz po raz nasze spojrzenie na Niego.  

Ewangelia Marka 2,23-28 

Co ta historia mówi o Jezusie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Co mówi nam ona o ludziach? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Czego możemy się z tej historii nauczyć o szabacie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Jezus mówi tutaj o sobie, że jest Panem szabatu. Dlaczego tak się określa? Po prostu dlatego, że jest 

Stwórcą i sam stworzył szabat (Ewangelia Jana 1, List do Kolosan 1, List do Hebrajczyków 1). Szabat 

jest również obrazem wszystkiego, co Jezus Chrystus dla nas znaczy, co dla nas uczynił i co jeszcze 

uczyni. Szabat jest obrazem Ewangelii wiecznej. Tylko ci, którzy w szabacie widzą jasny obraz 

Jezusa, mogą zrozumieć i docenić ten dar. 
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Kroki z Jezusem #42 

 



Księga Rodzaju 2,1-3 

Co Bóg zrobił z szabatem, aby odróżnić go od innych dni? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Już pierwsza biblijna wzmianka o szabacie ukazuje jasno, że jest on wyrazem wszystkiego, czym jest 

dla nas Jezus: 

• Bóg odpoczął w szabat nie dlatego, że był zmęczony, ale raczej dlatego, że chciał mieć 

społeczność z pierwszymi ludźmi. Pierwsze sześć dni stworzenia opisują, CO Bóg uczynił, 

natomiast szabat pokazuje, DLACZEGO On to wszystko stworzył. Szabat jest znakiem tego, że 

Bogu zależy nie tylko na zewnętrznym posłuszeństwie, ale także na pełnej miłości relacji 

z nami. Szabat pokazuje nam, że celem naszego życia nie jest ciągłe działanie, lecz życie 

w relacji z Bogiem. Grzech zniszczył tę relację człowieka z Bogiem, ale przez Jezusa Chrystusa 

Bóg znowu ją przywrócił. Po upadku człowieka szabat stał się znakiem, że Bóg uzdrowi ten 

zerwany związek. Tak więc szabat jest znakiem zwycięstwa Jezusa w wielkim konflikcie między 

dobrem a złem. 

• Bóg pobłogosławił szabat. Nie zrobił tego dla siebie. Kiedy Bóg coś błogosławi, nigdy nie robi 

tego dla siebie, ale zawsze dla nas, ludzi.  

• Bóg poświęcił szabat. Oznacza to, że oddzielił go w szczególnym celu.  

• Bóg stworzył człowieka pod koniec szóstego dnia i dał mu zadanie uprawiania i strzeżenia 

ogrodu (Księga Rodzaju 2,15). Jednak przed pracą nastał szabat. Szabat nie miał być nagrodą 

za sześć dni ciężkiej pracy, lecz darem. Tak jak najpierw nastał szabat, a potem czas pracy, tak 

najpierw nastaje nasze zbawienie, a potem czas na nasze uczynki (List do Efezjan 2,8-10). 

Dlatego w Liście do Hebrajczyków 4,1-11 odpoczynek w szabat jest użyty jako obraz zbawienia 

przez Jezusa Chrystusa.  

Księga Wyjścia 20,8-11 

Wiele lat później Bóg potwierdził szabat, włączając go do Dziesięciu Przykazań. Jak Bóg uzasadnił to 

przykazanie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Szabat miał przypominać Izraelitom, że Bóg jest ich Stwórcą. 
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Księga Powtórzonego Prawa 5,13-15 

Jak tutaj Bóg uzasadnił przykazanie o szabacie? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kiedy Bóg wyzwolił naród izraelski z niewoli, dał im mannę i w ten sposób nauczył ich, jak 

zachowywać szabat. Przez sześć dni mieli zbierać mannę, ale szóstego dnia mieli zebrać dwa razy 

więcej, bo w szabat manna nie spadała z nieba (Księga Kapłańska 16,1-31). Jako niewolnicy 

w Egipcie nie mogli zachowywać szabatu. Teraz, gdy byli wolni, szabat stał się uosobieniem ich 

wyzwolenia.  

W jaki sposób jest opisane znaczenie szabatu w poniższych tekstach biblijnych? 

Księga Wyjścia 31,12-17:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Księga Ezechiela 20,12.20:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Księga Izajasza 58,13-14:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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